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 वीरमित्रोदयस्य 
भ्रादपकादाः । 

श्रीमहामहोपाध्यायश्रीमिन्रमिश्रविरचितः ¦ 

किन 

मडराई-इत्युपपदन 

न्याया्ायेपण्डितपद्यप्रसादोपाध्यायेन 

संशोधितः । 

“न्यम कनक 

प्रकाशकः-- 

जयङृष्णदास द रिदासगुप्तः- 

चौखस्या सस्क्रुत सीरिज आरिस, 
बनारख सिरी। 

१६६१ 

गजकीवनिवमानुसारेणास्व सवंऽभिकाराः प्रका शकन स्वायत्तोकृताः 



प्रकाशकः 

जयङृष्णदास हरिदास य॒त्तः- 
चौखम्बा संस्कत सीरिजर आकिस, 

वनारस खिट । 



भीगुरः शरणम् । 

विन्नापनम् । 

हंहो वत्तत्यदाथंसाथनिणेयनिविष्टमतयो विशिष्टशिषटोपविष्टनवनवप्र- 
-अन्धावोकनड्ुतूहटिनो छोकानुप्रहैकङृतिनः छृतिनः ! विदितमस्तु तत्र म- 

वतां भवतां यत्किल श्राद्धापेक्षितसमस्तवस्तुनिरूपणपरः श्रीमन्महामहोपाध्याय 

मित्रमिश्रसुधीमहोदयनिमितो वीरमित्रोदयाभिधमहाप्रबन्धान्तगंतः श्राद्ध- 
प्रकााख्यो निबन्धः सम्प्रति सवोत्मना मुद्रितभावेन प्रकाश्यत्वं समगच्छत । 
यद्चपि शतः सन्ति भाद्धसम्बन्धिपवाथंसाथनिरूपणपराणि नितन्धान्त- 
राणि, तथापि नू नं तानि धुमशेः पुरतः खद्ोतखेलनमेवानुव॑त इति नास्त 
तत्र मात्रयापि विचिकित्साटवलेशः । अभिहितश्वात्मनैव- 

मा वन्तु सुधा बुधाः परिचयं ्न्थेषु नानाविधे- 
ध्त्यन्तं न हि तेषु सवंविषयः कश्चित् कचिद् वतते । 

पश्यन्तु प्रणयादनन्यमनसो भ्न्थं मदीयं त्विमं 
धमोधमंसमस्तनिणयविधियंप्मि् दरीदृश्यते ॥ इति । 

तत्र कोऽयं मित्रमिश्रसुधीः, कदा कुत्र कतमो वा भूभागोऽनेन स्वजतुषा 
सनाथीडृतः कतमश्च विपरङ्ुकमनेन विशेषतोऽलस्कृतमित्यादिका प्रत्तावतां 
परबन्धछत्परिचयप्रतिपित्सा स्वयमेव प्रकाश्चान्तरे परिहृतेति परीदाकैस्तत एव- 
शक्यमखिकमय्युन्नेतुमिति छृतमात्मनो वाचादतामात्रपरकटनकौशालेन । समा- 
कोषनायां च वस्तुतस्त एवाधिक्रियन्ते ये क्षानविज्ञानघम्पदा भूयसा तपसा च 
प्रबन्धप्रशेतारमतिश्चयीरन् , अनेवंविधाश्च समाषटोचमान।; केवकं चप- 
₹ृतामेव चिरं चिन्वीरन् न तु वस्तुतथ्यातथ्यावधारणदकतामिति त्रान 
धिता एव वयमिति ठं सहसरा सहासेन साहसेन। एतन्मुद्रणं च काञ्ञीस्थ- 

-गवन्मण्टपुस्तकालयस्यहस्तकिखितपुपस्तकमुपजीन्यैव संम्पादितम् । तत्र च 



६ ° भूमिका। 

तत्र तत्र सन्दिग्धासर्दूरग्नपाठविरोषो भ्रन्थान्तरेभ्यो निर्णीय समवेशितः,. 
तत्रोप्ब्धानि पाठान्तराणि च तत्तदूप्नन्थनामस्थटनिरदैशपुरःसर रिणण्या 
ुद्किवानि । प्रटितस्थलेषु स्वमनीषाकल्पित एव पाठः ( ) [ | 
एतच्चिहदवयान्तगंततयोन्यस्तः, अधिकतया प्रतिभातो प्रन्थस्थपाटश्च कचित् 
( ) एतच्चिहमध्य एव निवेशितः, तयोयुक्तायुक्ततवे चावहितान्तःकरणैः 
कुशाप्रधिषणेरेवावधाये इति । संशाधने च स्वमतिमान्धान्तैशिककरणापाट 

वात् , व्यासङ्गात्, आयसान्तरनियोक्वृकृतवणवैपरीप्यात् , सुद्रणा- 

व्यायामन्तरस्छरनप्रभृतिदाषाद्वा बहुत्र य, स्थाने “व्य, इति, "व, स्थाने 

श्व, इति व स्थाने ।व' इति, तः स्थाने ।त, इति, पु स्थाने च 

शुः इति पतितं तत्र च पाठकमहोद्येरवधातव्यम् । उन्तदोषायत्तानामन्यासां 
च कतिपयानामश्द्धीनां ज्ञापकं शुद्धपत्रं, संिप्रविषयानुक्रमणं चोपन्य 

हतमिति एतेऽपि भूयसि परि्रमे तत्न वत्र बहपराद्धं स्यादिति तत्र 

छतबुद्धयो विद्वांस एव शरणमिति कृतमनस्पजस्यनेनेति- 

संशोधकः 
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वीरमित्रोदयस्य श्राद्धप्रका्चः । 
= = ॥ 7 1 1 

॥ अगिणेश्चाय नमः | 

गवेवितचनारवीरशिखरिकिन्द्रो जानकी- 
वियोगमरमन्द रोन्मथितचित्तवारानिधिः। 
नवीन घनसुन्दरोर्टसदमन्द रोचिः क्रिया- 
खनुथेरधुरन्वरो रघुपुरन्दरो वः रिषम् ॥ २॥ 
द्राग्वारिश्यद्वानखन्यतिकरव्यारीटढ हद्धिश्चुक- 
कषेमाय क्षितिमण्डरे समुदितः भीकीरसिदान्ञया । 
विद्ठदन्दशिरोमणियुणनेधेः श्रीमित्रमिभः छती 
तकंभ्यूदषिमाबुकः प्रकुखते धद्धप्रकाशं परम् ॥ २॥ 
भाद्भ्रराखा तत्रादौ ततः आदस्य ठक्चषणम् । 
भाद्धस्य यागदानर्वकथन तदनन्तरम् ॥ ३ ॥ 

केवतानिणेयः द्धे विस्तरेण ततः परम् । 
विकिरोषच्छिष्ठसन्त्यागे देवता कीश्िता ततः ॥ ४ ॥ 
सभ्न्यालस्याङ्खमूते च भद्ध द्युहेशह्यकीत्तनम् । 
व्यागवाक््यप्रयागश्च यथावच्च विवेचितम् ॥ ५॥ 
गन्धादिदाने तदनु सस्पदानविनिणेयः। 
भाद द्रब्याजजनोपायो कथितो विहितेतरो ॥ ६ ॥ 
अदडप्राह्याणि धान्यानि भाद्धवन्योनि चाव्यथ। 
ततो मुरुफलक्षीरमांसान्युक्तानि च क्रमात् ॥ ७॥ 
अथ कालविशोषान्तु ठुत्तिकारीणि विस्तरात् । 

\ अथान्नानि ततस्तोय भारे सम्यग्विवोचेतम् ॥ ८॥ 
भदे विधास्ततस्तश्राचुकङ्पाः परिकीकिताः। 
सज्िङृष्टदधिजत्यागे दूषणं तदनन्तरम् ॥ ९ ॥ 
भारे वञ्योस्ततो विप्रा विस्तरेण निरूपिताः 
ततो निमश््रणं भाचितेप्रसङ्कथा ततः परम् ॥ १०॥ 



वीरभित्रोदयस्य भ्राद्धप्रकाक्ष- 

निमन्त्रणात्पृवृत्यं नियमाः कतेचिप्रयोः। 
प्रा्ीनावीतकथनं जाचुपातादिकीष्ंनम् ॥ ११॥ 
भाद्धकरे च जप्यानि कन्तेखक्तान्यतः परम् । 
विदिताश्च निक्डाश्च भद्ध देशास्ततः स्श्रताः॥ १२ 
भूमिस्वाम्यल्नदानं च कीर्छितं तदनन्तरम् । 
धाखदेशादपास्यानि सर्वाण्युक्तान्यतः प्रम् ॥ १३॥ 
दमांघपा्श्य्योपवीतच्छत्रासनादिकम । 

भखोपकरणं सवै प्रत्येकमिह कीसतितम् ॥ १४॥ 
भाद पूवेविघातभ्यं तदनन्तरभीरितम् । 
ततः आाङ्धप्रयोगश् सप्रमाण उदाहतः ॥ १५ ॥ 
उच्छिष्टोद्वासनं आदखोक्तरकम ततः परम् । 
भाडाञुकद्पा विप्राणामसुकर्पाश्च कीकिताः । १६॥ 
अथ साङ्खदिपिकथाद्ध विकतिश्राद्धानेणयः | 
अष्टकान्वष्टकाचदिथाद्ानापिह कीत्तंनम् ॥ १७॥ 
छृष्णपक्षिषु सर्वषु विशिष्य च महाखये । 
अमुक्तं चरयोद्दयां तश्पक्षे थद्धमीरितम् ॥ १८ ॥ 
आदः शाखहतानां च तदनन्तरमीरितम्। 
वौदिश्रप्रतिपच्करद्धं शुक्लपक्षे च कीर्तितम् ॥ १९ ॥ 
नित्यश्राद्धं वार्बिक च घ्द्धं समनुकीनत्तितम्। 
धाखप्रमेद्रा विकृताबुहदाञ्चाथ निरूपिताः: २०॥ 
भादच्ाधिकारिणां जीवच्ज्ाद्धस्य च विनिणेयः। 
खन्न्याखाङ्गस्य तदनु थद्धस्येह विवेचनम् । २९॥ 
एवमेते पदाथास्तु मिज्रमिश्ेण सूरिणा। 
अद्धकि कथिता विचायाचायंसहिताः॥ २२॥ 

सत्र ताशच्टद्प्रशसामाद- 

_ पमन, ् 
्ाद्धात्परतर नान्यच्छरयस्करमुदाहतम्। 
तस्मात्सर्षंप्रयल्ञेन भद्ध कुयाद्धिचक्षणः ॥ 

गषत, , = 
देवकायौदपि सद् पिलूकाये विशिभ्यते । 
देवनाम्यः पित्णां दि पू्ेमाष्यायनं शुभम् ॥ 
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पित्णां पूवैमाप्यानं च सवेषु देषतक्रमंञ क्माङ्गनान्दीश्राद्धस्य 
पृथंमनुषठानात् बेभ्वम् । 

यमेऽपि- 
ये यज्ञन्ति पितन्देवान् ब्राह्मणांश्च हुतादानान् । 
सवभूतान्तरात्मान विष्णुमेव यज्ञन्ति ते ॥ इति । 

ब्ह्मपुरणेऽपि- 
यो व। विधानतः धाद कुयत्स्वविमवोचितम् । 
आन्रह्यस्तम्बपयेन्तं ज्गत्ध्रीणाति मानवः ॥ शति । 

नागरखण्ड इ[१-- ५ 

भद्धत् क्रियमाणे वेन किञ्चिध्चथतां बज्त। 
ाच्छषछटमापे राजन्द्र | तस्पार्ह्कादडद समाचरेत् ॥ इति| 

भखकतब्यतोक्ता बह्मपुराग~- 
तस्माच्छ्राद्ध नरो भक्षल्या ककिरपि यथाविधि। 
कुर्वीत भद्धथा तस्य कुरे कथ्िन्न सीदति ॥ ईति । . 

-यथविधिच्यथाग्रकायम् । घर द्धस्वङूप चाह-~ 
आपस्तम्बः 

अर्चैतन्म तन्नु; भाददश्च्द् कम प्रावा, भ्रजानिधयस्तायं तत्रपि 
तये देताः, ब्राह्मणस्त्वाहवनीयायं मालि मास कायम् अपरपक्ष 
स्यापराहृः भ्रयानिति । 

भादशब्द-श्राद्धमिविक्ाब्दरा वाचको यस्थ तत्तथा । त्यक्तदभ्यप्रः 
तिपस्यधिक्ररणत्वनादषनीयकायांथत्व अह्यणस्य । अपरपक्षस्यङ्कष्ण 
पक्षस्य ।` ` 

ृह्पतिरपि-- 
सस्त ग्यज्जनाद्यं च पयोमधुषरतान्वितम् । 
अद्धया कीयतं यस्माच्द्ाद्ध तन निगद्यते ॥ इति 

गहमपुरणि-- 
दृशे कारे च पत्रे च ्द्धया विधिनाच यव्। 
पित्ञुहिदय धिमेभ्यो दत्तं घाडमुद्ाहतम् ॥ हति । 

दर्त-प्रतिपादितम् । 
मरीजिरपि- जक 

परेताग्पिकृनस्युदिश्य. भोज्ये यहिपियमास्मनः। 
भद्य। वीयते यत्तु तथ्य परिकीखितम् ॥ ईति । 



४ बीरमित्रोदयस्य श्रादधकारे- 

रतान्=अकृतसपिण्डीकरणान् । पितृन्-हृतसपिण्डनान् । दीयते 
यतिविति । अश्र यदिति क्रियाविशेषणम् ¦ तथा च सादश यन दण्ा. 

चमि्यथेः। अध्रापप्तम्बदिसकलवचनपयालोचनया प्रमीतमत्रोहे- 
दयकाश्नत्यागविश्चेषस्य ब्राह्मणाध्यधिकरणकप्रतिपश्यङ्गकस्य भद्ध 
पदार्थत्वं प्रतीयते । एवं च गन्धादिदाना्नोकरणविक्ेरवानानां न 
चण किन्तु तदङ्गत्वमेषेति बोध्यम् । ब्राह्मणप्रतिप्तेरङ्गत्वं च का 
चित्क विवक्षितम्। तन।ग्यादिषक्षेपाङ्गके धाविते नाव्याप्तिः 
तदङ्गत्व च वाचनिकातिदेश्चभ्यतिरिकप्रमाणवि्ितं विषाक्षितम् । 
तेन "पिष्ड़वच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः" इतिषन्दोगपरिशिश्््चनातिदि 
एतद ङ्गक पिऽगवलिदाने नातिभ्या्तिः । न च तच्छाद्धस्वेन कुतो 
न सङ्गृ्यात श्नि वाच्यम् । 

धाद्ध वा पितुयक्ञः स्यात्पिये बटिस्थापिषा। 

इति छम्दोगपरिषेशस्वरसासस्य भाचमिन्नत्वव्रतीतः। तथाशिष्टः 
ध्यधहारामाषाच्च । पिण्डपितुय्तु भाद भ।दमेव । ̂ तच्छरादमितरदम(- 
धास्यायाम्) इति गोभिखचनेन तस्यापि ध्रादत्वोकेः। तच्छष्देन 
र्वोकूपिण्डपिवृयक्षपरामशोत । उव्।हतवाक्यैरपि तस्य धादत्व. 
प्रतीतिः। 

` पिण्डांस्तु गोजञविप्रभ्यो दथयादभ्नो जरेऽपि घा । 
हश्यनेन युष्वूयवततरेन तस्यापि ब्राह्मणप्रतिपस्यङ्गकलत्वकसिद्धेः । 

परमीतानामुदेभ्यस्वं च दैवतात्वरूपम् । तेन फकमागितय। तदुदेश्य 
कव्रह्मिणसम्प्रवानकान्नत्यागे नातिव्यािः। अन्नपदस्य च भोज्य 

श्थात्ीयद्रष्योपलक्षकत्वान्न हिरण्यश्चाद्धादावन्यातिः। यस्तु नुक 

वावा 
दिश्यपितृभ्यो देषेभ्यः स्वपितुभ्यस्तथेष च । 
करवा भाद्धमषिभ्यञ्च मसुष्यभ्यस्तथालमनः॥. _. , 

इति 1 1 भरठदाण्दः स मासाप्हनत्रवद्राणस्वदमेश्रा 

प्स्यथः । पव ध देविक दृश्षम स्मृतम्" इतिषक्ष्यमाणभादविभागो 
ऽपि गौणसुस्यसाधारण प्व। न च तत्रापि मुख्यता किं न स्यादिहिवा. 
ध्यम्। न कोजः प्पादकेषु उद्हृतव।क्येषुप्रत योरे 
वणादवमी त माध्रकोरेदयकथ। दु स्येव सुख्यत्थावगतेः। एवं घानोशठम. 
पिण्डद नय द्वया्रप प्रत्यक भादत्व सद्धयाते । अते पथ अक्षपुरागेऽ, 



ब्रद्धरुक्षणम् । 

ननोत्तगीमुकल्वा"भाद्ं कतवा प्रयज्ञेन” इति अन्नोरलगमातरे भादपद्- 
प्रयोगो ह्यते । एषिणा शिष्ट नाजपष पिण्डदानमत्रेऽपि च रिष्ानां धादपद. 
श्योगोभ्युपधुत । अत दवाहिताभ्नः “विश्रचन पिण्डेरेव" ईति नि 
गमोऽप्यशक्तो कवलं पिण्डद्ानमाह । मघश्रादादो -मधाशरायादु पिण्डदानं विन विना 
आडसिद्धावपि न तस्य पराधान्यहानिः। प्रधानस्यैव सतो बचन 
तथ पयुदालात् । पतेन-- = 

नित्यशादमदैव स्याद्ष्यापण्डविषजितम् । 
इतिहरतवचनाशनित्यश्रषधे, 

भोजङ्की तिथिमासादचय यावश्चन्द्ाकं सङ्गमम् । 
तश्रापि महती पूज्ञा कर्तंब्या पितृदैवते ॥ 
ऋक्षे पिण्डभरदानं तु स्येषठपुज्री विवजयेत् । 

इति देवपुराणाल्मघाधाद्धे च पिण्डदाननिषेधोऽवगम्यते। न चा. 
प्राप्तस्य निषेघो घटते प्रातिश्चान्रातिदेशेन स चाङ्गानामेवातः पिण्डः 
दानमङ्गम् । या तु- 

अमो हुतेन देवस्थाः प्रस्था दविजतपणेः। । 
नरकस्थाश्च तृप्यन्ति पिण्डेदेत्ेखिभिभुषि ॥ 

इतिपिण्डकने फूलशरुतिः सोऽथेशद्ः ८अङ्गषु स्तुतिः पराथं- 
त्वात्" ( अ० ४ पा० ३ अधि० ७ सू० १९ ) इति म्यायात् । गयादौ 
पिण्डदानमात्रविधिस्तु अङ्गमूतपिष्डरानात्कमान्तरं प्रकरणान्तरस्था" 
त्वादिति शृपृष्य्युक्तं परास्तम् । ¶ौद्ाहतवाक्षयायेपरयालोचनया 
डभयोरपि भ्राघन्ये सिद्धे निद्यभ्राद(दौ धाद्धविधिनेवोमयथाक्तविक्ष. 
तरपयुदोलोपपचेः । तस्मात्युष्टरकमन्नोत्सगेपिण्डदानथोः प्राघा- 
ल्यमिति। 

केचित्तु “अग्नौ हतेन दत्यादिवचनेऽप्नो करणस्यापि फलश्रव- 
णास्षदपि प्रधानम् । अन्नोकरणेोदेश्यानां कव्यवाहनादीनां पितृपदेन 
सदकहास्पाणिहोमपक्षे ब्राह्मणाधिकरणकथरतिपात्िसम्भवाकचेत्य।ह । 
शरणद खम्बोधनपदोपनातान्पिादीतुषयन्तपवूनो दिय ह. खम्बोधमपदोपनीतान्पितरादुश्चतुध्यन्तपदेनाहय इ- 

विर्त्यागः भादमिष्याह । अत्र फलमागित्वरूपोरिश्यतानिदृच्यय स" 
स्दोधनपरेपकाताति विशेषणम् । पिश्वादीनित्या्पदेन देषादयो- 
$पि दिवक्िताः । तेन देष्भाञ्ादादपि भद्धशाष्डा मुख्य पदेति । 

-पेषिकष्तु षेदबोधितपावाछम्मपूवंरदविस्प्यागः अादधप्। मतरा, 



वीरमित्रोदयस्य भाद्धधकशे- 

कम्मो न भद्धषिशेषणम् । अन्यथा तस्थ वेदबोष्यत्वाभा- 
वेन तदुघरितभ्नाद्धस्य वेदाबोभ्यत्वापत्तेः किम्तूषलक्षणम् । उपल. 
क््यश्च स्वतो विटश्चणस्त्यागिशेष दव । एतेन यन्मत पको 
दिष्टे पात्रारम्भो नास्ति तन्भत परोद्िष्टधदद्ध नाव्या्तिः। 
नापि सन्न्यासिकवतेकात्मादिधादेऽपे सा 1 ङ्घ द 
म स्न्रतम्” इति विभागोऽपि च क्षमञ्जसो भवति । पिण्डदनं त्व. 
कमेव । 

ध।दं छत्वा प्रयन्ञेन त्वराक्रोधविवर्जितः । 
उष्णमन्नं द्विजतिभ्पः श्रद्धया प्रतिपादयेत् ॥ ̀  

इत्यादिवाक्येषु आनन्तयंवाचिकत्वाप्रत्ययेनान्नोरलगे परव राद्ध. 
पद्श्रयोगात् । “त्रिषु पिण्डः प्रवत्तेठ” इति चाङ्गमुलन प्रधाननिर्दः 
हाः पिष्डपितृयक्ञविषयं वा शइव्याहुः । 

नचु त्यागो न भाद्धं किन्तु- 
पितृयादषय विभरभ्यो दत्त ्द्धमुदाहतम् । 

इति ब्रहमपराणाव् ; 
शरद्धया दीयते यस्माचच्छ्र।दं परिकीर्तितम् । 

इति मरीविवुचनात् , 

प्रमीतस्य पितुः पुत्रः श्राद्धं देय प्रयज्ञतः। 
इति स्पतयन्त्ररवचनाख्च दानकमेणो दम्यस्यैव भाद्धत्वावगमाव् 

व्यज्यमान दव्यमेव ्रद्धम् । प्वच- 
श्राद्धमामं तु क्तेव्यामेति वेदविदां स्थितिः । 

इति दव्यसामानाथिकरण्यमप्युपपद्यते । न चेवमादिषु भद्ध. 
शब्दस्य सष्चषणवा दन्यपरल्वं प्रमाणाभावादिति चत् , न । “चाद हुः 
यात्” ह्यादौ द्रव्यस्य सिद्धत्वेन साक्षाद्धावनान्वयासम्भवात् । 
क्रिथापरत्वेन साक्चादन्धये सम्मति अनुपस्थितत्यागादिक्रियद्ठारा 
परम्परान्वयस्यानौ चिध्यात् । “सोमेन यजेत" ईत्यादौ तु बरवत्या 
प्रसिद्धा द्रभ्यपरत्वे सोमपदस्यावधारितेलोमस्य भ्रौतधात्वर्थद्वारा 
भाषनाग्वयो युक्तो मवति । प्रहृते तु भद्धशभ्वूस्य द्ये प्रसिद्यमा 
वादश्रुतधास्वयद्वारकपरम्वरयान्वयोऽयुचित पव । किञ्च । कुशयव 

तिलमोधूममांसादिद्रभ्यं पित्रादिम्यः चद्धया देयमित्यादिना. भद्ध 
विधि्लितद्रभ्यस्य परा्तत्वास्तस्पस्यन्यायेनापिदोन्रादिपदवतकमन- 
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भादुस्ये कवनोनिलव्यवस्वोनम् । ७ 

मधेयतेषोचिता । किञ्च नित्यनेमितिकक)म्यमेद। अग्रे वक्ष्यन्ते वे 
च ध्रायश्चः कर्मण्येव प्रकिद्ध। इव्यतोऽपि कमनामता । अत द्वप. 
स्तम्बेन “भख शब्दं, कम"श्त्यु क्तम् । 

यश्ु-- । 

प्रमीतस्य पितुः पुत्रदं आं प्रयत्नतः । 
इति ध्रद्धस्य दवेयत्वमुक्तम्, यस्च 
भाद्धमाम तु कचेध्यमिति वेह विदां स्थितिः। 

इति दव्यल्लामानाधिकरण्यम् , तव् ध।दशब्दस्य द्रव्ये लक्षणा 
मपमिप्रेध्य । रवं च कमेनामस्व सिद्ध - 

श्रद्धया दीयते यस्मासेन श्राद्धं निगद्यते । 
इति बृहुस्पतिषाक्य शाद्धशब्दस्य योगपद दोनारथम् । तेनान्यत्र 

प्रयागाभावाद्योगवशाच्च योगरूढाऽयं अ(दशब्द इति । यद्यपि च- 
तस्माच्छूद्धां समासाद्य धमं धममार्लमाचरेत् । 

दव्य।दिविष्यष्परीतरादिषाक्षयेः ध्रद्धायाः स्वैक।मा्थंता तथापि 
"“अद्धान्वितः द्धं कुर्वीत »ईति कात्यायनेन विशिष्य धादे घदायाः 
पुनरङ्गत्वाक्तः ्द्धाविरोषोऽत्राङ्गमिति बोध्यम् । अत एव नन्दिपुराणे 

द्धा माता तु भूतानां ्रद्ध। श्रद्धष्ु शस्यते । 
हति तस्यास्तत्र पराशस्न्यमुक्तम । पवं च सकटस्शरस्याचेक- 

वाक्यतया श्राद्धस्य त्यागरूपत्वे सिद्धे यत्कश्िद्त्राह्मणभोजनस्य 
भाद पद् थत्वमुक्तम् तदिचारणी।यम्। न च- 

पित्रन्पितामहान्यक्षि भोजनेन यथाक्रमम् । 
प्रपितामहःन्तवांश्च तत्पितश्चलुपृषेशः ॥ 

इति ब्रह्माण्डपुराणे मोज्नश्चवणातन्तस्येव धायचत्वमिति काच्यम्। 
भोाजनपदस्य कमेभ्युरपतस्या-- 

प्रेतान्पितृनप्युदि्य भोञयं यशिप्रयमात्मनः 
अदखया दीयत यच तच्छा परिक्ीसितम॥ 

इति मरीच्याद्विवचनेकवाक्यतया मोज्यपरत्वात् । अन्यथा 
प्रपितामहपितृुहिद्य भोजना मावेन तत्पिवृदचानुपूषंश हइस्यस्या- 
सङ्गतिः स्यादिति । अस्मिन्मते तेषां छपभागित्वेन त्यागोदूदय 
त्वाच्च विरोधः । 



८ वीरपिन्रोदयस्य भाद्धषकाशे- 

अथ भादस्य यागदानशूपत।विच।रः । 

तश्र «य पं विद्धान्पितुन्यजते* इति यजिप्रयोगदशेनाद्ागल- 
क्षणसश्धाश्च यागङूपता । न च “पितृभ्यो दथात्'¶तिप्रयोगदश. 
नाहानरूपतान्यस्येति श्रलपण्युकत युक्तम । श्रा खस्य परस्वत्वजनकत्वा- 
भावेन तट्वश्चणानाक्रान्तत्वाद् । तथाहि। न ताधत्तस्य पित्रादिस्वत्वो. 
त्पादकस्वम् । तेषां ममेदमितिस्वीकारासम्भवात् । पित्राक्रीनां 
भेक्तृरवोकतिस्तु श्रल्पणेदेवताधिकरणविख्धेव । वेदान्तमतरीस्या 
पिश्रादीनां भोक्षतृत्वस्वीकारेऽपि"“नह वै देवा अदनन्ति न पिवन्ति 
पतकेवायत इष्टवा तृष्यन्तिदत्यादिप्यालोचनया स्वत्वस्वीकार. 
स्वप्रमाणक पव । कथमन्यथा वेदान्तमते यागदानयोभवः। नापि 
बराह्मणस्वत्वोत्पादकस्वं ध्र! खस्य । तेषामनुरेदयत्वात् । ब्राह्मणस्वत्व तु 
व्यक्तद्रग्यप्रतिपस्या परमूत्पद्यतां यथा देवोदशेन व्यकदिरण्यदेः 
व्रह्मणे प्रतिपादनादेव त्राह्मणस्वत्व न तु देवोदेश्यकःयागात्। ददा. 
तिप्रयोगस्तु लाक्षणिको व्यास्येयः। अन्ये तु “पितृषु पवे््य' £. 
त्थाशलायनसुतरेण ब्राह्मणे पित्रमेदबुद्धेरपि अदा ङ्गत्वप्रतिपादनारिष. 
तुरुदेश्यकत्यागेनापि ब्राह्मणगतस्वत्थोरपसेः सुवचत्वात् ददातिर- 
पि मुख्य पव । अतश्च यागदानङ्पतल्याहुः । 

अथ पित्रादीनां प्रत्येकं देवतात्वनिणेयः । 
तश्च तावत् ५शूसवितकत' इति यजमानस्य पिवि*अलवित इति 

पितामहायासावेतस इति प्रपितामहाय^शति श्रुत्या, “नमो विद्शेभ्यों 
देवेभ्य इत्यक्नमादौ भराङसुखयोनिंवेद्य पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय 
नामगोतराम्यामुदङ्पुखेषु"" इत्यादिस्मरखा च प्रस्येक देवतात्वावगतेः 
"अथ श्राद्धममावास्यायां पितृभ्यो दश्ाव् ” इति गौतमोक्तेः “पितृभ्यो 
द द्याद्राहयणान् सक्निपात्य, इतिवसिष्ठक्तेश्च सहितानां तदवगतेस्त 
द्यथलत्वाद्िकरट्प शति केचित् ¦ वस्तुतस्तु प्रत्येकमेव देवतास्व. 
मुकतवखनात् न्यासक्तम् 1 “पिवुभ्यो दद्यात्"ईयस्य पित्रादीनां प्रत्ये. 
कं क्रियान्धयेऽपि गग भोज्यन्तां" ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां वदाति, ई. 
व्यादिषदु पपत्तेः । न च गगार्दनामुदेदयस्वात्द्तसाहित्याविवक्षा. 
भावेन युक्तः प्रत्येकं क्रियान्वयः । ध्रकृते तु देवताया उपदेयण्वारला- 
हिर्यं विवश्चितमेवेतिवाख्यम् । "पितृभ्यो दयात् सत्यत्र पितृक्दे हे. 

ववाविधायित्वस्य तवाप्यस्तम्मतरवेन् तस्यानुवादत्वात् । अनुवाद्वि. 



पित्रादीनां परस्यकं देवतात्वनिशेमः । ९ 

शेषणस्य च सादित्यस्याविवक्षितस्वात् ईति बहवः । विदवेषां दृषानां 
तु भिकितानामेव देवतात्वमुक्तवलनात्। 

` एतद्वो अन्नमित्युकल्वा विद्वन्देषांश्च सयजत् । | 
इति ब्रह्मपुराणा्च वथेव प्रतीतेरिति । तद् पि देवतास्वं न खवद्खीका- 

नाम् । पिन्ै पितामहाय प्रपितामहायेस्यादिदेवताविधिषु तदधवणात् 
निरपेश्चश्रुतिषाधप्रसङ्गाख्च । न च~ 

सपिण्डीकरण दृष्वै यत्पितृभ्यः परदीयते । 
सवेकरंश्रा माता इति धर्मेषु निश्चयः ॥ 

इति शातातपवचखने मातुरशदरण्वोक्तेस्तस्या अपि देवतास्विति 
वाच्यम् । अश्र हि यज्ञमानेन पिनश्रुदेशन स्थत यद्ूभ्यं तद व्रादरस्वं मा. 
तुः प्रतिपाद्यते नतु यजमानद्रव्यांशद्रल्वम् । सेन यजमानेन पिश 
देरान त्यक्तस्य द्रभ्यांशस्यांशं कामं माता पितुः सकाशाद् गृहतु न 
स्वेतांवता याजमाने दभ्यल्यागे तस्या देवनात्वाक्तद्धिः । अत दव 
यसिशतामग्निमुदिदय त्यक्तेन द्रष्येण माद्यतामपि न देवताः 
पयुकम्--“त्रिशाख्च परा्थेस्वात्"”(अ० ३ प।० २ अधि० १५ सुर ६) 
इत्यत्र । नच- 

अन्वष्टकासु बुदो च गयायां च क्षये ऽहनि । 
मातु, धां पृथक्कुयादन्यत्र पतिना सह ॥ 

इति शातातपेन पतिना सद्त्यभिधानात्सपत्नीकानां देवतास्वपि 
वाष्यम्। तथा खति “लहयुक्कऽप्रधने"(२,३।१९) शति अग्रश्रान 
विहितवुलीयया परव्युचरप्राघान्यापचेः समतृके मातरित्पा्ुयो 
गप्रसङ्गात् । नचेतदिष्टम् । वचन तु- 

स्वेन मत्र सह धद्धं माता भुङ्कते स्वधामयम् । 
पितामही च स्वेनैव तथैव प्रपितामही ॥ 

इति-मोग एव मातुः पिवृल्लह भाववोधककृह स्पतिथचनेककास्य- 
तया भोगे साहित्यमाश्नपरं ऽ्यास्येयम् । मातुरितिलम्बन्धलात्रान्काः 
मिधायिभ्वाः षष्ठा मोगत्वरूपलम्बन्धविशेषपरतयोपपत्तेरिति । 

न योचिवूञ्यः पृथक् दद्यादश्रसानदिनाशते। 
स्वमवेपिण्डमात्राम्यस्तृत्तिणसां यतः स्मूता ॥ 

इति छन्दोगपरिषिेन केवरुमवेलम्बन्धिपिण्डमागस्येव पत्वीषु 
पिद्ेतुत्वेनामिधानाख्च न सपत्नीकानां देवतास्वमिति कत्पतङ्ममूृतयः । 

२ षी* मीन 



१० वीरमित्रोदयस्य भादप्रकाशे- 

देमविभमरतेयो दाक्षिणास्यस्तु “न योषिद्भ्यः पृथक् ददात्” इश्यत्र 
पथग्शानस्य रोकतोऽप्रातिर्निंषेधे च विकट्पाप्तनं पृथग्दथाति 
निषेधायोगादपृथग्द्ादेकस्यमेव शाद्धभ्यक्तौ पितृन् तथ्ोषितश्च 
देवतात्वेनोदिशदेति विधायते । अतश्च सपत्नीकानां देवतास्व. 

सिद्धिः । यश्चपि च पातिना सहेति तृतीयाबलात्पत्युरपसञनस्वं धरती. 
यते तथापि बहुभिः प्र्ाणेः पर्या पवोपसज्ञनत्वपर्तातेस्तन्नात्र 
विवक्षितममित्याहः । पं चास्मत्पितयैक्नद सकशम्मेन् अमुकगोत्र स 
पत्नीकेष्यादि प्रयोगवाक्यमनुसन्धेयम् । धस्तु तस्तु- 

सम्बन्धनामगेक्राणि यथावत्परिकतियेत् । शति, 
नामगोत्रं पितणां हि प्रापक इव्यकव्ययाः। 

श्यादिषचनेस्तत्पत्नीनामपि गोत्रादि की्तनीयमेव । तथा 
खास्परत्पितयंहदतशामन् अमुकगात्रया साविश्रीनामिकय। सहिते 
तश्ुञ्यमित्यादि भ्रयोगोऽनुसन्धेयः। पव च बहुपतनीकस्थाप्यस्मि 
न्पक्ि असुकामुकनाभिकामिः सदितेतक्तभ्यमित्यादिष्रयोगो ऽपि हेयः । 
“लृतिरासाम्"' इत्यनेन सवाप्तामेव मगधधरवणाश्ष । न च "माता 
भुङ्के" शत्यनेन जनन्या दव भोगोऽभिधीयते न सवो ामिति 
काख्यम् । 

(१)बह्ीनामेकपरनीनामेका चत्पुत्रिणी भेत् । 
स्ोस्तास्तेन पुश्रण प्राह पश्रवतीमेनुः ॥(अ ०&दरो०१८३) 

इति मनुव्रचनेन सपत्नीपुत्रेण सपट्न्यन्तरस्य प॒श्रवतीस्वातिदेशचे 
लिद्धे मातृकायातिदशफलकस्य मातृत्वातिदेशस्याप्यथार्लिद्धो पुत्र. 
दृचे पितृपिण्डे जनन्या श्व विमातुभगसिद्धः। न चतस्य वचनस्य 

पिदृग्यञ्चातृमातणामपुत्राणां तयैव च। 
मातामहस्यापुश्रस्य धरद्धादि पिदुबद्वेव् ॥ 

इति हेमद्रिशृतजतुङण्यवशनेकवाकयतयाऽपुश्रविमातयेव पुत्र. 
धतीत्वातिदेशविष्यथकत्वमिति वाच्यम् । “स्वाः पितृपर्म्यो मातर" 
इति धुमन्दुवाक्षये सवैपदेन सपुश्राया अपि मावृत्वातिदेशाञ्जननीः 
वश्दर्खसिद्धेरिति बहवः । अन्वष्टकायां सपलनम्रातुरपि भाद्धमभि- 
दधानो नारायणवृत्तकारोऽप्येवम् । हेमदिस्तु सुमन्तुवाकयस्य विषा 

इत्रकरणस्थस्वेन तत्रैव सापिष्ड्यविधा(नाथरवात्"माता मुदधके"दस्यन्र न 
(-१) अत्र बहवनामित्यस्य स्थाने खवाघमित्यपि पाठः 



वस्वादीनां देवतालविचोः । १६ 

ख मातृपदस्य जनन्यामेव शक्तः, “पका चरुीश्निणी"” श्यस्य च जातु- 
कण्पेव्नेकवाक्यतयाऽपुत्रविमात विषयत्वत्सपुत्रायास्तस्याः प्राप 
कथाक्यामावेन न कुत्रापि भद्धप्रसलक्तरस्तीव्याह । वस्तुतस्तु 
“दका चेत्” इतिवचनश्य।पि- 

अपुत्रा ये मूताः केचित्ङियो वा पुकषाश्च ये । 
तेषामापि च देयं स्यदेकोदिष्टं न पवेणम् ॥ 

इत्यापस्तम्बवचनेनापुश्राणामापि तासां पवेणनिषेधान् पार्षणवि 
धयत्व किन्तु आ द्यकसावत्सरिकथदादिविषयत्वम् । पश्ामरक- 
नरकन्राणरूपफलपरतिपादनाथत्वं चति कछ्वेमनवद्यम् । 

अथ वस्वादीनां देवतात्वविचारः 

ननु न जनकादौनां द्धे देवतात्वं किन्तु वसुरुद्वादिस्थादीनां 
पित्रादिषदोपनीतानाप् । यथाह- 

मयु ॐ 

सुन्वन्ति हि पितृन् रद्रांशचेव पितामहम् । 
प्रपितामहांस्तथादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी ॥ इति । 

याहवल्व्यः-( भ १ पराश्प्रण्ड्ले०२६९ ) 
वसुरद्रदिविस्चुताः पितरः भद्धदेवताः। 
भ्राणयन्ति मञुष्याणां पित्रन् द्धन तर्पिताः ॥ 

हेमारौ नन्दिपुरणे- 
अग्निष्वात्ता ब्राह्मणानां पितरः परिकीर्तिताः । 
राक्षां बर्हिषदो नाम विशां काव्याः प्रकीर्तिताः ॥ 
सुकालिनस्तु शुद्वाणां भ्याम स्टेच्छान्त्यज्ादिषु । 

तथा- 
विष्णुः पितास्य जगता दिष्यो यक्ञःस पवच। 
ब्रह्म! पितामहो ज्ञयो हाहं च प्रपितामहः ॥ 

अ्ह~द्रः । महाभारते विष्णुवाक्वम्- 
पिता पितामदशैव तयेव भपितामहः। 
भदमेवाज विद्वेयस्िषु पिण्डेषु सस्थितः ॥ 

 विष्णुभर्मोतरे- ` 
पितुः पेतामषः पिण्डो वासदेवः धरकीशिवः। 
पैताम् निर्िषस्तथा सह्षेणः प्रसुः 



१२ वौरभित्रोदयस्यं भाद्परकाशे- 

पिदपिण्डदच विद्ेयः प्रशञ्नद्यापराजितः । 

. . आत्माऽनिक्डो विह्ञेयः पिष्डनि्वैपणे बुधैः ॥ 
भात्माभाद्धकसौ । 
हेम्रौ स्मृतिः-- 

प्रथमो वर्णो शेयः प्राजापत्यस्तथापरः। 
दूतीयोऽभ्निः स्मृतः पिण्ड एष पिण्डविधिः स्मतः ॥ 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः। 
ग्यस्तशासा महाभागाः पितरः पू्देवताः ॥ 
यस्पादुध्पत्तिरेतेषां सवेषामप्यशेषतः। 
वे च येदपचस्याः स्युनिंयमेस्तानिवोधत ॥ 
मनोर्हिरण्यगरमस्य ये मरीच्यादयः सुताः 
तेषामृषीणां स्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ 
विराट्सुताः सोमषदः साध्यानां पितरः स्पृताः । 
अग्निष्वास्ताश्च देवानां मरीष्या लोकविश्रुताः ॥ 
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्चषसाप् । 
सुपणेकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः। 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविभुजञः ॥ 

वैद्यानामाञ्यपा नाम शुद्राणां तु सुकालिनः । 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरः्ुताः । 
पुङ्स्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ इति । 
पवेदेवतराः अनादिदेवताः । हिरण्यगमेस्य तदपत्यस्य । 
मरीलिमत्यङ्गिरसो पुलस्त्यं पुलदं क्रतुम् । 

प्रचेतक्त वलसिष्ठं च शगु नारदमेवच ॥ (अ १ दलो० ३५ ) 
दस्यनेन मनुना पृवसुक्ताः । विरताः दहिरण्यगमपुत्रस्य मतुपि 

तुर्विरजः सुता; । सोमषदः सोमषन्नामानः । एते साध्यानां देवविशे 
षाणां पितरो अवन्ति । भग्निष्वात्त पतन्नामानः मरीच्या मरीचि 
पुत्रा देवानां पितर शत्यजुषङ्गः । दवमप्रेऽपिं । भाखप्रकरण एतेषा 
भुरपस्यादिक थनमेतज्हानस्यापि भध ङ्त्वक्ञापना्थं हेयम् । त्मा 
त्कथं अनकादीनां देषतात्वमितियत् , अश्राख्यते । “असावेतच ईति 
यजमानस्य पित्रेऽस वेत इति पितामहाबासवितश्च इति प्रपिता. 
महव" इत्यादिश्रुतेः “पतक्तेऽसतौ ये च त्वामत्राग्विति तस्मै तस्तै थ 



पावेणभीदधे देवतारषेण॑वः । ११ 

दां प्रेताः स्युः"त्यादिकदपसुत्रादिम्यश्च अनकादीनां दे्वतार्वावग- 
मात् स्मृतिपुराणादो वस्वादिपदप्रयोगस्तद् पतया ध्याना्थेः । तथा 

पैढीनधिः | 

य पव विद्धान्पितुम्थज्जत इति । 
एवन्वस्वादिङ्पतया । 

गोज्रनामाभेरमन्छय पितनध्यै प्रदापयेत् । इति, ` 
भियमणे तु पितरि पृ॑षामेव निषेपेत् । शति, 

यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहत्परं 
दवाभ्यां दधात्। | 

इति छन्देगपरिशि्ट-मनु-विष्णस्छतिषु पितृणां नामगोज्रा- 
दिभिसमन्व्रणादिविधानाहसुरुदाश्ीनां च तदमावास्जनकादीना 
मेष देवतात्वम् । केचित्त यस्य पि्रादयस्त्रयोऽपि जीषष्ति पातिद्या 
दिना भाद्ानष्ौ वा तत्कनतैकतीथेधाद्धादो देवता गाहवत्व्यादिव 
खतेर्विधीयन्त रस्याहुः । 

अय पार्वणशनदधे देवतानिणयः । 

तश्र छन्दोगपरिशिश्- 

कषसमन्वितं मुक्त्वा तथाद्य धादबोडशम् । 
परत्याष्दिक च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥ इति । .. 

क्ूषमन्वितम्-अन्वष्टकाघाद्धम् । | 

कूः सनेदिति गोभिरेन तत्र कूविधान् । कषृगेतौः। कषूसमन्वितं 
सपिण्डीकरणम् । तत्रापि तत्सस्वादिति हमादिः। तदयुक्तम् । धाड- 
धोड्धदामिश्यनेनैव तत्परातेः । यथपि च स्मृत्यन्तरे सपिण्डाकरणस्य 
चोडशाभाद्धेभ्यो भेदः स्मयते तथापि छन्दोगपरिशि्वाक्ये न तद्धेद्ः । 

दश्च प्रतिमास्यानि भाचधषाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणं चेति प्रेतधायानि षोडशा ॥ 

एतिष्ठन्दोगपरिशिष्ट एव सपिण्डाकरणस्य पोडशभादान्तभाकामि. 
धानात् । भ.दषाप्माधिके इत्यतैकादशाहे क्रियमाण भखमाथश. 
ष्यः । भाद भ्रारषोडशमिस्यत्र पोडशधादविरशेषणमाचमिति। 
तेषां चाधस्वं सकङपविणेभ्य आदावनुष्ठेयत्वादिति परिशिष्टव्रका- 
हाः। तथा च भांडषडशामिति हेमारौ पाठः । स्वे थान्वषटकाहिष्यति 



१४ बरधित्रोदंर्यं भप्रकाशे- 

रिकपा्वणेज् षदूदेवत्यता क्तिभ्यति । अत एव मात्स्ये पिण्ड।न्वहार्यकं 
अ्क्रस्य-- 

षट् च तस्मादविग्ोषात्पिण्डान्द्श्वा तथोदकम् । श्व्युक्तम् । 
विष्युपुराणेऽपि 

पिदमातामदहानां च मोजयेख्याप्युदङ्मुखान् । इति । 
बहुवचन प्रभत्यथेम् । पितृणां मातामहानां चेस्यथेः 
तथा देवलः 

एकेनापि हि विप्रेण षदुपिण्डं धादमाचरेव । 
षडष्य।न्दापये सत्र षड्भ्यो दद्ाचतथ)रहानम्॥ इति । 

येषां तु णृष्येऽपि पित्रादितिदैषस्यमेव भद्ध विदित तैरपि माता. 
महभाद्धं केभ्यमेव । 

पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा श्वम् । 
अविशेषेण कचेष्यं विहाषान्नरकं वजत ॥ 
इत्वकरणे भौम्यादिस्मृतो दोषाभिधानात् । 
केचित्तु- 

बहुदेयं वा स्वगृह्ाक्त यस्य याबत्प्रचोदितम् । 
तस्य ताति शास्त्रार्थं कते स्वः छतो भवेत् ॥ 

इति छन्दोगपरिरिश्वचनास्तेरपि पिश्रादिश्रयस्यैव भाद्धं कार्यम । 
धोम्यवाकयं तु यच्छाखीयगृह्ये मावामहभादगमुक्तं तदुगृद्धैकवाक्यतया 
तश्छासीयपरमित्याहुः । तन्न । तथा सति षोम्मधाकयस्याचुवादमात्र- 
त्वेनानर्थकयापच्चेः । वस्तुतस्तु तस्य तावतीस्युततराद्धं तावन्माश्रकर. 
णभ्यातुकस्पत्वं स्वरसतः प्रतीयते सवेकरणस्य तु घख्यल. तदपि 
च न ख्वशासखोकपदाथां नष्ठानेन तेषां तच्डाखीयं पत्येव भ्रबूचेः। 
किम्तु शाकावि्ोषमनधिष्रय भरवृ्तपुरागस्परर्यादयुकतपदा थाचष्ठानेन 
तेन॒ मातामहि मपीतरसाघारणपदाथंवत्ताघारणभित्युपसंहसै- 

। 
"भ तु मातामदथाद्धं पुत्रिकापुत्रस्य अनप्राहिणो वा दौहित्र. 
स्थावदयक नान्येषाम् । वथा च~ 

बौधायन 
पुत्रिकायांन यो जातो योवा रिक्थं न षिन्दति। 
न कुयदिथवा कुयन्मातामहपुरः, सरम् ॥ इते, 

कुयान्मातामहभाद्धं नियमात्पुत्रिकःदुतः । इति, 



जीवतिवृकश्राद्धे देवतानिणेयः । १५ 

मनुः--(अ०९२लो ०१३२) 

दोदहिश्रो शिल रिकथमपुत्रस्य पितुैरेव् । 
स पव इद्यद् दो पिण्डो पित्रे मातामहाय च॥ 

लोगाक्षिरपि-~ 
भध मातामहानां च अवद्यं धनहारिणा । 
दौदहित्रेण विधिलेन कव्यं विधिषत्तका ॥ 

 ईव्याहुः। 

पुत्रिकापुश्रश्चाधिकरिनिणये वक्ष्ये । ईति प्रकृतिपा्णे देवता । 
पवं विक्ृताक्पि विंशषवचनामवि बोध्यम् । 

भथ जीवितृङश्रदे देवतानिणैयः। 

विष्णुः-- 

पितरि जीवति यः धाद्धं कुय्यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्र 
पिण्डं निधाय पितामहात्पराभ्यां इम्यां दधात् । यस्य पिता पिता. 

महश्च प्रेतो स्यातां क्ष ताभ्यां पिण्डं दरवा पितामहपितामहाय 
वात् । यस्य पितामहः परेतः स्यात्त तस्त पिण्डं निधाय प्रपिताम. 
हारपरं इाभ्यां दद्यात् । यस्य पित। प्रपितामहश्च परेतौ स्यातां स 
ताभ्यां पिण्डौ दस्वा पितामहप्रपितामहाय दचयादिति। 

पितरि जीवति पितर्येव जीवतीत्यर्थः । पवमु्तरज्र "यः भाद कुर्यात् 
इति यच्छढद्।द करणपक्षोऽपि सृचितः। 
यथा च~ 

कात्यायनः, , 

खपितुः पिवृहृत्येषु अधिकारो न विधते। 
पितुः पिदुभ्यो षा दश्यारसपितेत्यपरा श्रुतिः ॥ इति । 

हारीताऽपि-* 

जीवे पितरि वै पुत्रः भ(दकाल विध्येत् । 
येषां घापि पिता दथा चषमिके प्रचक्षते ॥ इति । 

अन्तर्दितेभ्योऽनन्तर्हितेभ्यो वा बरेतेम्यसिभ्यः क्रमेण आादंका. 
यमिति षिष्णुवचनसमुदायाथेः । मतान्तरमाह- 

` भनुः--( अ ३ इो° २२०।२२१।२१२ ) 
धिथमाणे तु पितरि पषंषामेष निवपेत् । 
विप्रवह्वापि तं भि स्वकं पितरमाशयेद् ॥ 



१ ह वरिषिश्रोदशस्य भादुप्कष्रे- । 

पिता यस्य तु षृस्ः स्वाज्जीषेख्यापि पितामहः 
पितुः स नाम सङ्कीस्य कीसेयेत्परपितामहम् ।॥ 
पितामहो वा तच्ट्ाद्ध अुञ्जीतेव्यत्रवीन्मनु 
काम वा तदनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ इति । 

परियमाणे=ज्ञीवति । पर्ेषानपितुः पित्रादीनाम्। भथ वा स्वपितरमा 
शयेवु-भोाजजयेत् । विप्रवत्-गन्धाद्यचनपृंकम् । विप्रविदितनिमन््रणन्र 
ह्यचयौदिनियमयुक्तमिति मेषातियिः । पितामहपरपितामहस्थाने तु त्रा 
कषणान्मोजयेत् । पितुभांज्ञनपक्षे न पिण्डद्ानम्- 
न पितरं भोजयित्वा तु पिण्डौ निपृणुयास्परौ । 

इति य्पाश्वैपरोशेष्टात । अनेन स्वक पितरमादिो भोजय 
र्वा तदुध्वे पुरषन्रयस्य भाद कल्ंग्यमिति दरयुषव्या ख्याने परश 
हतम् । नाम सहत्यति भदडधापलक्षणाथेम्। प्रपितामहमिति ब्ुखप्र- 
पितामहस्याध्युपरक्षणम्। 

व्रयाणामुदक कायं शरषु पिण्डः प्रवसते । 
चतुथः सम्प्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते । (अ० श्छो०१८६) 

इति भनूक्तः । ““यस्य पिता प्रेतः स्यात्, "्युदाहृतविष्णुष चनाश्चं । 
कामं वेति । तदनुक्षातः तेन जौषता पित्रा पितामहेन वा । उषरक्षण 
ज्जीवमाश्रस्य । कामम्-भमिदषितं समाचरेत्। तदयमथेः । यो जीवति 
तद्ाहमग्रहणमेष तच्ड{दस्थानीयम् । तथा च पितरि जवति षि 
राक्षां गृहीत्वा पित महप्रपिताम्टयोरेव शआआद्धं कयौत् । पितामह 
जीवति पित्र द्ध दसा पितामहान गहीत्वा प्रपितामहयेव भं 
दद्यादिति । पवमन्यश्न । पव च जीवन्तमासिकम्य द द्ाञ्जीकन्त वा 
मोज्येदाश्ां वा गृह्धीयादितिपक्ष्रयं सिद्धम् । तन्न मोजनपक्षः कलै 
निषिद्धः। 

प्र्यश्षमचनं भाद्धे निषि मनुरब्रवीत् । 
इति एणवाचन्दोदये भविभ्याक्तेः । चद्धिकायामष्येषम् । पं ओष. 

न्माततामहस्य । 
मातामहानामप्येवं भद्ध कुयादिचक्षणः 
इति जीषप्पिवृकशराद्ाकतक्रमातिदे शकविष्णुष चनात् । पितरि जी 

वति स्वमातरि मातामहे च सूते पितुः पिुभ्य इव पिदुरेव प्रात॒मा 
तामहयोदातभ्यम । 



000, ॥, ४, ?॥\015#1॥ ॥1‰॥10॥१9 

नीवलितुकथ्ररि दवपाीभिभयः। १७ 

येभ्य एव. पिता दथान्तेम्यो दद्ास्स्वयं सुतः । 
इत्याविशोषविधानादिति दाक्षिणात्याः । मदनरल्दौ तु स्वमातुमाता- 

महेभ्य पव दद्यादिष्युक्तम् । तस्यायमाशयः । यत्र हि “न जीवन्तमति. 
क्रम्य किञ्िहयात्''इतिवयमेन ओवदतिक्रमदोषात् भादलोपप्रलकति 
स्तत्रैव “येभ्य पव पिता दथात हत्यादिथशथनेर्वेवताम्तर विधीयते । 
ने च अोधर्पितुकण स्वमातुमातामदादिश्ाद्धकरणे जओवदतिक्रमोः 
स्ति, येन पितुमान्रादीनां देवताध्वं विधीयेत । “पितरो यत्र पूज्यन्ते 
तत्र मातामहा श्वम् ।” इति मातामहधाद्चविघधायकषुद्धयाहवल्कय. 
वचनेन भद्धकर्तुमातामहानामेव भाखाविधानाच न पितुमांतामहानां 
देवतात्वम् । एवं पितामहादिखु जीवरस्वपि द्रष्टव्यम् । भूते पितरि 
जीषन्पावूकः पितामह्यादिभ्यो दथादिति स्मुतितस्वादखः राच्या | 
दाक्षिणत्यास्वु-- | 

पितृ मावृवगें तथा मातामहस्य च। 
जीवेत्तु यदि वगांधस्तं चग तु परित्यजेत् ॥ 

इति वचनासद्रगेमेव त्वजेदित्याहुः। 
अत्र “जीवे पितरि"हस्यादिवचनाज्जीषत्पितृकस्य भादविकरपे 

प्रापे क्वाचत्करणपक्षभियममाद- 
कात्यायनः, 

ब्राह्मणादिष्टते ताते पतिते सङ्गवर्जिते । 
ध्युत्क मार्च सूते देयं येभ्य पव दद।र्यसो ॥ इति ॥ 

अशत्रादिपदेन चण्डालादिप्रहणम् । पतिते अकस्यपि । चघ- 
ज्वर्िति=प्रधाजिते जीवति । अश्र पतितो महापातकी ब्राह्मणादि. 
तानां पृथगुपादानात् । व्युख्मः-पितामहादौ जीवति पिन्रादिमरभे । 
अथमथेः- 

ध्युतक्रमाच्च प्रमीतानां तैव काया सपिण्डता । 
इति वचनेन भ्युत्कमश्नवस्थ सपिण्डीकर्णनिषेधात्तस्य पिव. 

श्वापराप्तिः सख जीवत्पितृकतुटयत्वाचेभ्यः पितामहादिभ्यो ददाति ते. 
भ्यो दयादिति । वस्तुतस्तु “यस्य पिला परेतः स्यास्स पित्रे पिण्डं 
निधाय” दस्यादिषिष्णुलचने पितुरपि भद्विधानानजेदशी भ्याख्या- 
युक्ता, किम्तु ब्राह्मणहतादिसलादचयाव श्युरक्रमास्छाखमतिक्रम्यो- 
वर्भेदादिनेति ष्यास्येयम् । 

३ शा मी9 



१८ वीरषिप्रोदयस्य भद्ध्रकाषे- 

यदप्युक्तं जीवति पितामहादौ पिभ्रदेः सपिण्डीकरणे जा 
सतीति, वदध्यखत् । 

भृते पितरि यस्थाथ कथते च पितामहः। 
तेन देयाङख्यः पिण्डाः प्रपितामह पूवक: ॥ 
तेभ्यस्तु वेकः पिण्डो नियोकष्यश्च पृवैवत- 

धति स्पिष्डीकरणं पक्रम्य ब्रहमपुरणे तस्यापि सपिण्डीकरणोकषेः 
मत्रायणीवपरिषिषटे सवन्यश्राव्युकतो नियमः । 

उद्वाहे पुत्रजनने पिष्येष्ट्यां सोमिके मखे । 
तीर्थे ब्राह्मण आयते षडेते जीवतः पितुः ॥ 

जीवतः पितुः वुश्रस्येति शेषः । अनादरेण वा षष्ठवथेः । जीवः 
स्तमनादत्य तद्ण्वेपित्देवत्यकमकाला ह्यथ । उदहि-दितीष्य- 
दिविवाहे । 

नान्दीभाख पिता कुयोदाये पाणिग्रह बुधः । 
अत ॐव प्रकुर्वीत स्वयमेव तु नान्दिकम् ॥ 

इतिस्प्तेः। पुत्रजननं नामकरणादीनामुपलक्षणमिति निबन्धक्षा- 
राः। पिष्यदिश्चातुमास्येषु साकमेधपवणि प्रसिद्धा । घोमिके मजेन्शुती- 
यलधने सत्रेषु नाराशंखषु वुरोडाशशकलपिण्डदाने । ती्े-तश्या. 
घौ । ब्राह्मण भआथाते वत्छस्पसो । "द्रष्य ब्राह्मणसस्पसिः” इतियाञव. 
त्व्येन तस्सस्पश्ेशपि भाखकारुतोकतेः । 

स्यूस्यन्तरमपि, 
बृद्धो तीर्थे च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । 
येभ्य पव पिता दद्यास्तेभ्यो दथारस्वयं सुतः ॥ इति । 

यन्त॒ स॒मन्तुनोचम्-~ 
न जीवत्पितकः कुणोष््रादपमच्निभुते शिजः। 
येभ्य पथ पिस दथतस्िभ्यः कुर्वीत साच्चिक्षः ॥ 

इति ओौवत्पितृकस्य शाद नास्तीति, तदुदधिश्रद्धेतरविषयम्। 
अनग्निकोऽपि कुर्वीत जन्मादौ बुदिकमेणि । 
येभ्य एव पिला दद्चास्तनेवोदिदथ पवणम् | 

इतिहारीति तस्यापि इचिभारोकतः । पवेण तद्मंकमु । जीदत्वि- 
तक इति भाद देव तास्वेना विकारी जीकरिपत। यस्य स इव्यर्थः । तेन 
सन्यसश्वपतिहपिवुकस्य निरभेरपि भद्ाषिकारनिदिः। कविवर. 



5©१। 
हिपिवंकभादनिर्णयः। १९ 

भयन्ते निथममाह-~- 
लोगाक्चिऽ, 

द्शथासखं गयाधाय अखं चावरपस्िकम् । 
न ज्ीयत्पिवुकः कुथीलिखेः छष्जेशच तथणम ॥ इति । 

अषटकादिषु स्कान्तौ मन्वादि युगादिषु । 
चन्द्रसुयेग्रहे पते स्येषटछया राजयोगतः ॥ 
जीवत्पिता नेव कु्याष्दूदधं काम्यं तथाखिम् । हीत । 

अथ द्विपितुक्रादधनिर्भयः । 

तश्र हविपितुकमाद- बोधायनः, 
सतस्य च प्रसूतो यः क्लीबस्य भ्याधितस्व च। 
अन्येनायुमते वा स्यात््वक्षेते क्षेत्रजः सुतः ॥ 

स पव हिपिता व्िगोत्रश्च, सुतादीनां कषेत्रेषु अन्येन यः भूतैः 
ख क्षे्ज त्यथः । अत्रविशेषमाद- 

हारीतः, 

जीवति क्षेत्रजमाहुरस्वातन्छयान्सृते ध्यासुभ्यायणमयुप्तबीजत्वा- 
दिति । जीवल्यजीवस्यपि क्रियाभ्युपगमात् द्विपितृको मवतीष्याद- 

मयुः, 
(१)क्रियाभ्युपगमास्वेषं बीजायै यत्प्रदीयते । 
तस्येह भागिनो दष्टो बीजी क्षेजिक पव च ॥ (अ०९. छो ५३) 

सपुत्राभ्यां ्रौजिक्षेजिस्यां मम कषेत्रं तव बीजम् इ््येषनियोगेनो- 
त्पादित उमयो- पुन्ना मववीत्यथः । तत्र- 

साङ्ड्यायनः--उमावेकस्मिन्पिण्डे पितृमेद् इति । 
उमोग्बीजिक्षेत्रिणो । एकस्मिग्पिण्डे सखकीत्तंयेदिव्यथैः- 

हारीतः, | 

नाबीजं क्षिं फलति नाक्षत्र वीज रोहति उमयदशैनाव् उभयो. 
रपत्यमिस्यपरे तेषामुस्पादयितुः भ्रथमः प्रवरो मवतिद्ोदो पिण्डो 
निबोपे दचुरेकपिण्डे वा इ वद्ुकीतेयेव् द्वितीये पुजस्तृतीये पौ शति । 

उमेयारपतस्यमिति क्ियानियमे शोध्यम् । तशा न्व.जिन्ि्रिणां पितृणां 
मध्ये उत्पादयितुः बीजिनः प्रथमः प्रवरो मथति तव, शोणः । तदेव. 

( १ ) किमभ्युपगमास्वेतदिति ममन्दरम् । 



९७ वीरमितरोदयस्य भाद्धकये- 
त्कत्वन्तरोतार्वयप्रवरवरणे बोध्यम् । निर्वपिपिकुयजे । एकापि वेव्यश्र 
पङेकस्मिक्निति वीण्ला वष्टभ्या। "यदि द्विपिता स्यदिकेकस्मिन्वो द्वाबु. 
पठक्षयेत्” इत्यापस्तम्बवचनानुखाराव् । वस्मादेकेकास्मक्ेव पिण्डे दौ 
पि्षरो पितामहो प्रपितामष्े वानुकीशनीधा विश्वरथः । द्वितीयेन्पिता 
महपिण्डे। दितीय ईति च प्रपितापहस्याष्युपलक्षणम् । पत्रो चासु 
ष्यायणस्य । ठो दौ निवौपे दधात् दौ दाववुकीशचैयेदेष्यथः । तृतीये= 
भ्रपितामहपिण्डे । प्त्रे ् मुष्यायणस्य । 

अथ शामुष्यायणस्य पित्राक्योऽपि यदि ध्यामुष्यायणास्तत्र 
विशेषः कथ्यते । तत्र यदि धासुष्यायणस्य पितामह [पक] पव 
धामुभ्यायणस्तक्ा पिवुभ्यां पिण्डद्धय दश्वा पितामहाभ्यामपि 
पिण्डद्वयं द्वा प्रपितामहभ्यः पिष्डत्रय दद्यादिष्येव सत्त पि. 
ण्डान्दद्याद्। यवा तु द्यामुष्यायणस्यन्यतरः पिता धामुष्या- 
यणा भवेतदा पितृभ्यां पिण्डद्वयं प्रदाय पितामहेभ्यः पिण्ड. 
श्रय दर्वा प्रपितामहेभ्यङ्खयमित्यषटो पिण्डाम्दद्यात् । यदातुतस्याः 
न्यतरः पिता श्य।मुष्यायणः अन्यतमः पितामक्ोऽपि आमुष्यायणः 

तदा पितृभ्यां पिण्डद्वय निण्य पितामहेम्यस्रीन्पिण्डान्वसवा प्रपि 
तामहेम्यश्चतुरो दद्यादिस्येवं नव । यदातु द्यामुष्यायणस्य द्वावपि 
पितरौ ्यामुष्वायणे स्यातां तदा पिवृभ्यां द्वी पिण्डौ दस्वा पितामहे. 
भ्यश्चतुरो दरवा १ पित।महेभ्योऽपि चतुरो दथादित्येवं वश । यदातु 
द्यामुभ्यायणस्य हइावपि पितरौ धासुष्यायणो पिवामहस्स्वेक पव ध्या. 
मुष्यायणः वदा पितृभ्यां दवौ पिण्डे प्रदाय पितामहेभ्यश्चतुरो दरा 
प्रपितामहेभ्यः पञ्च दद्यादित्येवमेकदश्च। यद्। तु द्यमुष्यायणस्य 
द्वावपि पितरौ चासुभ्यायणो द्वावपि पितामहो ध्ासुष्यायणौ मवतः 
तद् पिवुभ्वां पिण्डद्वयं पितामहेभ्यश्चतुरः पिण्डान्दरवा षट् प्रति 
महभ्यः षड्भ्यो इद्यादित्येवं दश । यदा तु द्याबुष्यायणस्य द्वावपि 
पितरो द्यासुष्यायणो पितामहाश्च अरयो द्यासुभष्यायणाः वदा पिवुभ्यां 
पिष्डद्वयं पितामहेभ्यश्चतुरः पिण्डान्द्श्वा प्रपितामहेभ्यः सत्तम्यः सप्तं 
पिण्डान्दथादिष्येषं अयोादरा। यदा च धामुध्यायणस्य द्वाषपि पितसे 
द्यासुभ्यायणो पितामहाश्चत्वारोऽपि धसुभ्यायणास्तदा पितृभ्यां 
पिण्डद्ववं पितामहेभ्यश्चतुम्येश्चतुरः पिण्डाण्दश्वा प्रतितामहेभ्योऽ-्ट- 

` [ ] एतसकष्न्तेतः पडेमूलुसतमे नत्ति अस्माभिर पयालो सनष । 



युतिकापुत्रकेकभादधे देव॑तािणंयः । २१ 

भयोऽ्ट पिण्डान्दथादिस्येवं चतुरदशेस्यश्म् । पकेकरिमन्पिष्डे 
दाषनुकी सेयेदित्येतस्मिन्पक्षे तु सर्वेषां त्रय एव पिण्डा मन्ति नान. 
कीत्तनन्तु यथोक्तक्मेणेति । 

या्वस्क्यः । 
अुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः खुतः। 
उभयोरप्यसौ ऋकथी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ 

( याक्ष० अ०२ दायक्िभागप्रकरणे ऋछो० १२७) 
भारद्ः, 

द्यामुष्यायणका ददु द्वाभ्यां पिण्डादके पृथक् । 
कऋक्थाददीशमाददयुर्वीजिक्षित्निकयोस्तथा ॥ 
अद्धौशमिति पृणीशयोग्यपुश्रान्तरसद्धावे । 

मरीचिः, ध ति 
सगोजादुन्यगोत्राद्वा योमषेद्ठिघवाञ्चुतः । 
पिण्डं धादधविधानं च क्षोत्रिणे प्रार् प्रदापयेत् ॥ 
बीजिने तु ततः पश्चात् क्त्री जीति चेतक्रचित् । 
धीजिने दह्रादौ तु डते पञ्चारपदीयते ॥ 
उभौ यदि मृतौ स्यातां बीजिन्यादो तदा ददेत्। 
क्षेतिण्यादो न दन्तं स्याद्वीजिने नोपतिष्ठति ॥ 

सगोत्रादन्यगोध्र'देति सवणेमात्रादित्यथ इति कल्पतङः । भ्रादविध।. 
नमिति। श्राद्धे देयत्वेन विधानं यस्य । रृतेनक्षत्रिणि भते । पश्चात् 
्षेत्रिणे दानानन्तरम् । प्रदीयत त्यस्य बीजिन इति शेषः, उभयो्भैरणे 
पै बीजिने पश्चात्कषेन्निणे दने मिन्वामाह-उभाविति । अनियोगजते 
व्यवस्थामाहद- 

नारदः, = ॥ ॥ 
जाता ये त्वनियुकतायामेकेन बहुभिस्तथा । 
यच्क्थमाजस्ते स्यं बीजिनामेष ते सुताः ॥ 
शशस्ते बीजिने पिण्ड माता चच्छुल्कतो हृता । 
अश्ुट्कोपहंतायां तु पिण्डदा वोदुरेव ते ॥ 
भच्छक्यमाज-नक्षेत्रिण कक्थ न भजन्ते इति । 

भय पुत्रिकपत्रकतुकशनाडे देक्तानिर्णयः ॥ 

तश्र पुतिकापुज्रशचतुर्विधः। पुतिकेव पुत्रत्वेन गृहीता पकः पुति. 
कापुत्रः, द्वितीयस्तस्याः -पुक्ः, तहीयस्तु - दुहितववोत्यन्नः सविद्। 



२ वारमित्रोदयस्य शाद्धप्रकाषे- 

पुत्र्वेन परिगृहीतो मातामहमात्रसम्बखः, चतुर्थस्तु तादश पं 
अनकमातामहोभयसम्बद्धः । पतद्धिस्तरेणाधिकारिनिणेये प्रपञ्जयि' 
ष्यते । तश्रा त्वसम्देह एव । हितीये बौधायनय्पाश्वाम्यामुकतम्- 

आदिशेत्प्रथम पिण्डं मातरं पुत्रिकासुतः। 
दितीय पितर सस्थास्ठतीये तु पितामहम् ॥ 

यद्चप्येतरलकरपुभेकपुज्राविषवं श्रतिमाति। तथापि द्वितीयस्येव 
अवति तस्य मातुः पिवृस्थानीयत्वादिति हेमाद्रिः । मदनरत्नादयस्रवाद्यष्य- 
विरिकानां मातृपृवेकत्वमिस्याहुः । उमयसम्बद्धेन मातामहभाय- 
मादौ कायेमिष्याद-- 

ऋष्यन्याः, 
तस्मादुभयसम्बद्धः पुत्रिकाया, सुतो यसौ । 
पूष मातामहभाद्धं पञचास्पेतुकमा चरेत् ॥ इति ॥ 

अथ वैडवदेविकश्राद्धदेषतानिक्षपणम् । 

तश्र विदवेषां देवानामुत्पततित्रहयेवतेग्रहमण्डपुराणयोः-- 
दक्षम्य दुदिता साक्षाद्वा नामेति विश्युता। 
विधिना सा तु धमे १ दत्ता धमोय धीमते ॥ 
तस्याः पुज्रा महात्मानो विदवे देवा धति शरुताः । 

विख्याताल्जिष्ु लोकेषु सर्वरोकनमस्छताः ॥ 
परभसहितायाम् , 

विष्वेऽपि विदवे देषास्तु दक्षिणे बाणपणयः। 
दहिहस्ता वाममगे वु शरसनपरायणाः । ` 
पतेषां अददे तत्वे इतिहासस्तु ब्रह्मवेवततेब्रह्मण्डयोः। 
समा नव महार्मानश्चेरदग्रं मह खपः। 
हिमवच्छिखरे रम्ये देवर्षिगणसेविते ॥ 
शयुधेन मनसा प्रीताः पितरस्तानथाह्ुषन् । 
धरं घुणीष्व प्रीताः स्मः कं कामं करवामहे ॥ 
ब्रह्मा चाह महतिजास्तपसा तेस्तु तर्वितः। 
ओतोऽस्मि तपल्लगेन कं कामं वि्तयमि षः। 
पवमुरास्तद। विवे ब्रह्मणा विदवकमेना । 
ऊखुस्ते सहिताः सवं बरह्माणं लोकपावनम् ॥ 



तेषां 

वैनवदेषिकश्रादधदेवतानिरषणम्। ॥ 

आयेऽस्माकं भवेदयं स हषः काङ्कितो वरः । 
्स्युवाख ततो ब्रह्मा तन्वे त्रिदशपूजितः ॥ 
मविभ्यत्येवमेवेति काङ्कितो वो घरोऽस्तु यः । 
पिदृमिश्च रथेस्युकतमेवमेतन्न सशयः ॥ 
स्ारमाभिस्तु भोकतभ्य यत्किञ्जर्यस्थते त्विह । 
अस्माकं कल्पिते श्राद्धे मवन्तोऽग्राशिनो दि वे॥ 
मिभ्यथ मनुष्येषु सत्यमेतदुदाहतम् । 
माद्येगंन्वेस्त थानेन युभ्मानप्यचेयन्तु वे ४ 
दसे देऽथ युभ्मभ्यमस्मम्यं दास्यते ततः। 
विसलज्जंनमथास्माक पूं पञ्चाल दैवतम् ॥ इति ॥ 
क श्ष्वि छ 

खाबानयागाान नामान्याह 

बृहद ति ° 

क्रतुर्दक्षो वसुः सत्यः कामः कालस्तयेव च । 
घुरिश्च रोखनश्धेव तथा चेव वुरूरवाः॥ 
आवैवश्च दरेते तु विदवे देधाः वकीर्सैताः। 
द्शिभद्धे कतुदंक्षः सत्यो नागीमुखे वसुः ॥ 
नेमिच्तिके कामकालो काम्ये च धुरिलोचनौ । 
पुडरवा आदवश्च पावैणे समुदाइतो ॥ 
उध्पि नाम खेतेषां न विदुयं दविजातयः । 
अयमुद्ारणीयस्तेः इलोकः धद्धासमन्वितेः ॥ 
आगच्छन्तु महामाग। विभ्वेदेव। महाबङाः। 
ये यत्र विहिता भद्ध सावधाना मवन्तु ते ॥ इति ॥ 

अत्र पुदरषःशाष्ः सान्तः। आद्वुवशाष्दस्त्वाकारादिरकाराम्वः, 
पुडरवलमाद्ववमिति शङ्गल्खितेक्ततपंणविधो तथा दशनात् बहुषु 
नि्भ्चेषु तथा पाठदशनाचेति श्रीदततादयः। कामधेनौ तु मकारादिः 
सकाराम्तो माद्रः शब्डो छिक्षितः। गौडनिषन्धेषु तु पुङूरवः शाष्द 
छकारादियुकताच्यरेफवान् सकारान्तो इश्यते कवचिन् अकारान्त पव 
पुरूरव शब्दोहदयते। षिभादं “कमा ङ्गं नवमे प्रोक""भिस्वनेन विरेवामि 
्रेणोम् । तच्च- 

निषेककाले सोमे अ सीमन्तोन्नयने तथा । 
च ® ® ९ [ $ ॐ, 

केयं पुसवने चेव धां कमङ्गमेव ॥ 



२४ वरिषिश्रोदयस्य भादपकाते- 

इत्यादिनामविष्यपुराणादिशाकयेन विहतम् । नान्दीमुशष्तु शृद्धिभा 
खम् | तश्व- 

वुदौ यचक्कियते श्रां बृदधिधाद्धं तदुष्यते। 
इति मदिष्यपुराणनांक्तम्। वदधिःःपुक्रजन्मादि । कल्पतदकारादयस्तु 

शठटभाद्मच्दश्ायम् , तञ्च ““भाद्ध प्रति खुचिश्ेव'' इत्यनेन यज 
वल्व्येन विदितमिति व्याख्यातवन्तः । तन्मते च कमा ऽङ्गश्रादङ्स्य ना- 
न्दीसुकथायेऽन्तमावादसुल्यवेव तत्र देवौ । नेमिततिके कामकला 
विति । नेमिल्तिकपदं चात्र नवान्ननिमित्तश्राद्धपरम् । 

विदवे देवाः फ्रतुदक्षो सर्वास्विष्टिषु कीसितो । 
. निरय नान्दीमुख भ्ये वसुसस्यौ ख पेतुके ॥ 

नवान्नलामे देवौ हि कालकामो सदेव हि । 
आ कन्यागते सूरये श्रद्धे च धुरिरोचनो । 
पुरूरषदेवो चेव विदवेदेवाश्च पार्वणे ॥ 

इति हेमाद्थादिश्रतादित्यपुराणव चनेकवाकयत्वात् । इिषु-कमीङ्भा 
दषु । नवाभररम इति=नवाज्ञानां छाभो यस्मादिति भयुत्पस्य। व्रीहि 
यबपाक। घान्यपाकश्चोक्तः । कन्यागते सूर्ये शति काम्यश्चद्धश्याप्यु 
पलक्षणम् । “काम्ये च धुरिलोधनो"” इति बृदस्पतिधचैकवाक्षय 
रवात् । कचित्तु द्धं चेत्यत्र काम्ये चेति पाट पव । नवान्नधाद्स्य 
नैमिसिकतव शातातपवशने व्यक्तम् । 
था. 

नवोदके नवाह च गृहप्र्छादने तथा । 
पितरः स्पृष्ट यन्त्यन्नपषटकासु मघासु च ॥ 

| तस्माहथारखदोदुक्तो विद्ठस्घु ब्राह्मणेषु च। 
; . . नवोदङेनवषापक्रमे । गृहपरच्छादने-नवग्रहलम्पत्तो। विद्धस्तु श्रा. 
ह्यणेषु च प्राप्तेषु । हेमादिस्तु “नैमित्तिके कारकामो' इत्यत्र यौगिक 
नित्तिकपदश्चवणात् , आदित्यपुराणे नवान्षलामपदं ब्रहोपराणादिनि 
भिसकनेमि्तिकभादमान्रोपलक्षणाथेमिवष्युकवान् । स्वंथा 

. पकोदिष्ठन्तु यण्छायं तन्नेमिसिकमुष्यते । 
तद्व्यदेव कर्तेवयमयुग्मानाशयेद् दिजान् ॥ | 

इति भविष्यपुराणवाकयेन परिभाषितेकोदिष्टङ्पनमिग्थिके तेनेव 
दैवनिषेधात् । नेमिततिके काटकामो' रस्यनेन तश देवताविशेषविषा. 



वेवदेविकश्नाद्धदेवतानिरूपणष् । गप 

नमनुपपन्नमिति नैमिसतिकशब्देनान्र योगपुरस्कारेण भादाभ्तरस्यैषा 
मिधानमिति दषभ्यम् । भीदत्तादयस्तु पकोदिष्श्पे नेमिसिके देवनिषे- 
घाव , "भमिसिके कामकालौ"' द्यत तेमित्तिकपदमेक्ोदिषटरूपनेभि- 
सिकयोगार्सपिष्डीकरणपरम् । 

लपिण्डीकरणथासखं देव पूव निवेदयेद् । 
इत्यनेन तस्य सदेवत्वाभिधानादित्याहुः । कत्पतसकारस्तु नेमिति- 

कपनदमन्र सान्निकक्रियमाणसां वस्सरिकेकोदिष्ठपरम् । तस्य पवेणवत् 
क्रियमाणतयथ। तज विदवेषां दकानां सम्मवादिस्युक्तवान्। काम्ये वेति । 
काम्यस्य निरक्तिमेविष्यपुराणे-~ 

कामाय तु हितं काञ्यमभिग्रेताथैसिखये ॥ इति । 
भमिप्रेत=घनपुत्रषिि। तत्पिदयेरतस्प्रा्तये । तथ्वापस्तम्बाधुक्त 

तस्तस्तिथ्यादौ श्राद्धादि । तख्च वक्ष्यते । अत्र विश्वे देवाः करतुदक्षातवि. 
र्थादित्यपुराणादिषाक्येषु सवैर दिवचनश्चवणान्तिखिवयोस्तथोः भये 
देवतात्वम् । उत्पत्िभित्यादि । ये विद्वेषं देषानामुत्पत्ति नाम चन 
जानन्ति तेमेन्व्रलिङ्ञादावाहनकाखे आगस्छर्रिविस्यादिमन्त्रः पठनीयः, 
अत्र तसण्दखे तसदेवताविकषप्रतिपादनाचसन्नामसङ्कीसंनपृवं क 
मेष निमन्त्रणादिषाक्य प्रयोज्य, न तु केवल विष्वदेवपदेन । सं्ावि. 

भेरदेशप्रयाजनस्वात् । अत एव- 
““इद्धिभाद्धे कतु क्षो सङ्कीस्यो वेदवे विके । 

इतिदेमद्िधतवाकये सङ्कीरयां वित्युक्तम् । 
भ्ीदत्तर्तु मेदं वाक्यं क्रतुदक्षादिनामनिरहेशपरं तथा भवणा- 

भावात् , किन्तु योऽसौ गणे विदषदेवपदनिरदेदयस्तत्र कतुदक्षा" 
दियुगस्य दष्धिधाद दो मुख्यस्वं चिन्तनीयमिव्येषम्परम । मुख्यत्वेन 
विन्तनीवस्वपष्यशुतमितिचेत् , 'प्राघान्येन व्यपदेशा भवन्ति" शति 
स्यायाशरााभ्यं ऋतक्षादिष्यपेदेशादेव भ्यते, चिन्तनीयत्वं तु 
पतेषामुस्पखिनामाह्ने अआगस्छन्रिवत्यादिमन्त्रषाडविधानात्कदय्य . 
ते। अत पव सर्वत्र सुनिकाक्ये बहुवयनधवणाङ्कणस्येवोरेदयता 
प्रतीयते न दूभयोरेव । यथा “नमोकिदवेभ्यो देवेभ्य रत्येवमदौ 
पराङ्पुखयोगिवेश्येत्'" इति विष्णुः, 

वि्वान्देषान् येः पुण्येरभ्यख्यालनपूवेकम् । 
इति मत्स्पुसभप् , ““विदवास्देकानह मावादयिष्य'” ईति कात्यायनः, 
५ बि सि 



२६ वीरभित्रोदयस्य धाद्धप्रकषि- 

“दिदे देवास भागतः इत्यावाहनमन्व्रश्च । न वा विभवदेवपदेन क 
त॒बक्षाद्पदेन च समुश्यानदेशः सपुच्छितः, निरपेक्षधवणात् । 
किञ्च ससुष्ये कादशं वाकयं, विदवास्यां देवाभ्यां क्रतुदक्षास्थामिति 
धा, विष्वेभ्यो देवेभ्यः क्रतुदक्षाभ्य।मिति वा, विश्वेभ्यो देषेभ्यः 
दक्षिभ्य इति वा, विदवेभ्यो देवेभ्यः कतुदश्चसश्चकेभ्य इति षा। नाध्यः। 
विश्वदेवपदस्य बहुवचनान्तस्वेव संज इरोनासस्य बहव चनेनेव नि. 
दं्यस्वावगतेः। न दहिक्ीयः । अनन्वयात् । तुल्याधिकरणयोविशोष 
णयोः स्मानािमक्तिवचननियमात्। उवश्यष्सरस इतिवत्परयोगक्षा 
धुश्वेनान्वयो न विख इति चत्, प्रमाणालतिदधाथां अ्रयोगाकदयकत 
त्कस्पनायामुचितत्वात् । न चे तथा । न तृतीयः । क्रतुदक्षयोषेहु 
स्वाभावेन बहुवचनाथानन्धयात्। अत पव न चतुथेः। सक्षाशब्दान्त 
मौवेन देवतास्वामावाश्चेति। तस्माद्यथोक्तेव व्याख्या उथायसीत्याई । 

वस्तुतस्तु “सङ्कीरयो वेद्यदेविके," इत्युक्तवाकयेकवाक्यतया “६. 
शिभद्धे कतुदेश्ष'"” दस्यादि वृहस्यतिवाक्यस्य कीशेनपरत्वे सिद्धे चि 
अवदेवपदस्य सवत्र बहुवचनान्तप्रयोगदशेनेन षहुवचनान्तस्यैव त 
स्य साधुश्वे निर्णीत उवेदयण्लरस इतिवत् क्रतुदक्षौ विदे देवा द्य 
दिभ्रथोगो नादुपवन्नः । विशिष्य नामाश्ञने विश्वेषां देवानाम् श्या 
चेष प्रयोक्तव्यम् । 

देमादरस्तु पूजाय षहुवचनमिति मन्वानः क्रतुद् कषसक्का विषे 
देवा इति प्रयोगमङ्गीचकार । 

अत्र विदवे देवा रत्यलमस्वमव प्रयोज्यम् सवेत्र तथा प्रयो 
गद्शनात् । अत पक गणविशषदाचकस्यापि विदवशब्दस्य सवं 
नामकाय न विरम् । अभिघायां सवनामतानिषेधस्पृतिस्तु आधु 
निकसदङ्केतविषयस्येव विदवशाष्दस्य सवैनामकायेनिषधादुपपनना 

¦ अथ विकिरभुक्तोचष्टयेरदेवतानिभ॑यः 

, तत्र मनुनिष्णू- 
भलस्छतथ्रमीतानां त्यागिनां कङयोषिताम्। 
उच्िष्ठं भागधेयं स्याहर्भषु विकिरस्तु यः॥ 

` (म० अ० ४ दलाक० २४५ ) 
कुखयोषितां स्यागिनामिस्यन्वयः 

। हारीतः, त 

:: „ .अर्दद्म्ताये ष सूता ग्मादुयच विनिःसताः। 



विधवाकतेकभाद्देवतानिणषः । २७ 

सृता ये चाप्यक्चस्कारास्तेषां भूमा प्रदीयते॥ = 
माकंण्डेयपुराभे, 

अन्नप्रकिरणं यन्तु मनुष्ये; क्रियते भुवि । 
तेन वुिमथायान्ति ये पिशाचत्वमागताः ।॥ 
ये वादन्ताः कटे बाठाः क्रियायोग्या शलस्छृताः। 
विपश्नास्ते$त्र विकिरसमाजनजलाश्िनः ॥ 

मयुः, | 

उच्छेषणं भूमिगतमजिद्यस्याशटस्य च । 
दास्वगंस्य त्विष्य भागधेय प्रचक्षते ॥ (अ०३ ६०२४६) 

 पिश्रेर्पितृकमंणि ॥ 

वधिष्ट, । 

प्राक् सस्कारातप्रमीतानां सप्रेष्याणाभमिति भुतिः। 
भागधेयं मनुः भाद उच्छिष्टोष्छेषणे उमे ॥ 

आद्वलयनगृह्यपरिशिष्टम् , 
उश्डुषण भूमिगतं विकिर लेपनोदकम् । 
अचुप्रत च विसृजदप्रज्ञानामनायुषाम् ॥ दते । 

भय संन्यसाङ्गक्नाददेबतानिणेयः 

शोनकः, देवक्रषिदिष्यमयुभष्यभूवपिठमावृभास्मदीनां एृथक् षि 
ण्डदनियुगेश्रोक्षनैर टो भाद्धानि कुयादिति। तत्राय धादे ब्रह्मधिष्णु 
महेदवराः । दितीये देवर्षिब्रह्मर्िक्षत्रियषयः। कचितु देवर्विक्षत्रषिं 
मङ्खुभ्यवेय इति पाठः! वृतये वघुरद।दित्याः । चतुय . समकल्तन 
श्नसनातनाः । पञ्चमे पृथिभ्यादिभूतानि चक्षुरादीनि करणानि 
चतुर्विधो भूतग्रामः । षष्ठे पितृपिवामहग्रापित महा मातामहप्रमाता- 
महशुखप्रमातामहाश्च । कक्तम मावुपितापहदौप्रपितामश्यः । भष्टम 
आर्मपितुपितामदहाः । प्ते सर्वे नान्दीसुखविशचेषणवम्तो देवताः 
जीषष्टाखादिदेवतास्तत्तत्प्रकरणे वक्ष्यामः 

अथ विषवाकतुदन्नादधदेवताः । 
सङ्गे, 

खस्वारः पावेणाः परोक्ता विधवायाः सदेव हि। 
स्वमतृश्वद्ुरादहीनां मातापिज्जोस्तयेव च ॥ 
ततो मातामहानां च भाखदानमुपाक्रमेत । 



१८ ` बौरेमित्रोदयस्य भद्रकाे- 
भशकी तु- 

स्वमु परथूतिनिथ्यः स्वपितृभ्यस्तयैव च । 
विषा कारयेच्छ्राञ्धं यथाकालमतग्द्रिता ॥ 

अथ विर्भक्तिनिभयः । 
तत्र विभक्तिष्ठ(नस्यावदयकत्वमुकत नागरखण्डे, 

विभसिर हितं भद्ध क्रियते यद्धिपयेयात् । 
जहत तद्धिजञानीयात्पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 
तस्मार्तर्ष्रयज्ञेन ब्राह्मन विज्ञानता। 
विभकतिमि्ययोक्तामिः धा्धं कायं तिभिः सदा॥ 

विभक्तिरहितपू-विहितविभक्तिरहितम्। तिमिरस्य तिभिरिति 
छान्दसम् । पतद्ेकोदिष्ामिप्रायेण । तत्रावाहनामवेन दहिलीयाया 
जप्रयागातु । मन्यन्र चतस वक्ष्यमाणवखनात् । विमरतराह- 

ग्या, 
चतुर्थी श्वाक्षने नित्य सङ्कस्पे च विधीयते । 
प्रथमा दपेणे प्रोक्ता सम्बुद्धिमपरे जगुः ॥ 

धडषेन्अक्नारिसर्े 
धर्मोपि, | 

पृष्छाक्षयाक्तने षष्ठी चतुर्थी चासने मता। 
अशवावनेजनं पिण्डं तथा प्रध्यवनेज्ञनम् ॥ 
सम्बुद्येतानि कुवेन्ति शब्द शाङ्विशारशः। 

पच्छानधाखारम्मे ्रश्नकाक्यम् । भक्षय्यं=त दुदकद्ानम् । भवनेनं> 
पिष्डदन(स्थराक् पिण्डा्थरेला्या, पिण्डवानोचर च पिण्डेषु; जलः 
निनयनम् । 

बृगुः-~ 
आवाहने दितीवा स्यादेष शाङख्जविनेणयः। 

बद्धहकारस्वु कचिदठिशेषमाह- 
भक्षय्याल्नयोः षष्ठी दितीवाषाहने वथा | 
अन्नवने चतुर्थीं स्याष्डेषाः लम्बुयः स्मृताः ॥ . 

भविष्योत्तरे कु 
अतु सवेकयंषु प्रथमा ह्पैने मव् । 
वटठविमदिरक्षय्ये पितकायं यथाविधि ॥ 
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शगु, ६ 

गन्धमाल्यं च धूपं च दीपमन्न सदक्षिणम् । 
अप्रथक्स्वेन वातथ्यं चतुध्या विकिमेच्छता ॥ 

भरथक्तेनव्भवेषम्येण । अज्र दर्धितवचनेवु यन्न विरोधस्तंत्र वि- 
कद्पो द ष्टभ्यः, रक।थरव।त्। स च यथाशालं व्यवरिथंतः । उक्तानु 
सारेण प्रयोगो शरहयपरिशिषटे । 

गोत्रं स्वरान्तं लवेत्र गोत्रस्याक्षय्वकमेणि । 
गोत्रस्तु तपेने कुयादेवं दता न मुद्यति ॥ 
स्थंतरेव पितः भाक्तः पिता तक्ैणकमेजि । 
अक्षय्ये तु पितुः कायं पितणां वत्तिषिच्छता ॥ 
शमेन ्णाहिके काय शमणोऽक्षय्यकमेणि । 
शामा तु तर्पणे कुथादेवं कुवे मुश्ति ॥ । 

गोत्रन्तच्छम्दः । स्वरान्तम्-अजन्तम् । खवेत्र=अपकाद्दस्यत्र । यथपि 
छकप्तम्यन्तमप्यञ्जन्त मवति, तथापि तस्याविदिवग्वाचदृष्युद्ाखः। पव 
गोत्र्येव्यादि वचदिमक्तिग्रदशेना्ं वष्टभ्यम् । एकवचनपुरिलङ्गपि- 
भरदिश्चब््।; अदश्चेनाथीः । मादमातामह।दि कन्दानामापि तन्र तत्र यो 
ज्यत्थाल् । उक्तं च नागरखण्डे- 

मातमोत्रे तथा मातुरा लने कटपनेऽन्षये । 
गोते गोत्राय मोश्रायाः प्रथमाया बिमक्यः॥ 
देषि दैष्ये तथा देव्या रवं मातुश्च कीस्तयेत्। 

इति विभकतिनिणयः । 

अथ सम्बन्धगोत्रनामोषारणक्रमः । 

तत्र प्रचेताः, 

भोत्रसस्वम्धनासानि यथावत्प्रतिषादयेव । 
व्याष्वः, 

आन्य नामगोत्रेण कश्यष्य सवेद हि। 

भत्र सस्बस्धनामगोत्रशन्डानां नानाक्रमदशेनादिकष्यः। सदे 
ष्छठिकः शाखामिदेन वा व्यवस्थितः । सम्बन्धस्तु पित्रादिशब्दैरेव 
निदेद्ष्यो नास्मण्छष्देनेति केवित्पराख्याः । तन्न । "नामगोते उशा 
भरन पितरेतच्ेऽसे मम पितामह; पत सेऽघै मम प्रपितामरेतचेऽरम्” 



१४ ब्रीरपित्रोदेयस्य बद्धक 

इति मानवसुतरे स्पद्प्रयोगविधानात् । भत्र च गोत्रसलतगोत्रपदयोयेथपि 
पयायत्व-- 

'"पराश्चरसगोत्रस्य बुद्धस्य सुमहास्मनः 
इष्यादिप्रयो गा्प्रतीथते, तथाष्यश्र गोत्रराष्ड पव प्रयोक्तव्यः। 

“अमुकामुकगोतैतन्ुभ्यमन्नं स्वधा नमः” । 
इति ब्रह्मदुराणदिवचनादहिति । | 

अथ गन्धादिष्ने ̀  सम्प्रदानं निर्णीयते । 

तत्र “गन्धाच््ाक्मणखास्छत्वा” इति मरविधयने तदधीनवचन. 
तायां विहितेन खातिप्रत्ययेन दीयमानगन्धादेब्रह्यणस्वामिकस्वावग- 
तेगेन्वादि मोक्तुस्वादच्च '“पतस्मिन्कले गन्धमास्यधुपदीपाख्छाद्- 
नानां प्रदानम्" इत्याश्वलायनेन गन्धादेदांनविधानालस्थ च प्रतिप्रहीः 
तुष्यापारकलाध्यत्वादेवतायाश्ाप्रतिप्रहीदत्वाद्राह्यमानामेव् सस्प्रद्ा 
नर्वम् । 

भयं घो धूप ई्युक्स्वा तद्रे व दहेचतः 
इति ब्रह्मपुराणाच्च तथा । अत्र तदुप्रशाग्देन पृवेषाक्यनिरदिष्न्राह् 

णानामेवाग्रहेश उच्यते, न तु देवतायाः, यपृचैतवाद् देशान्धयायो 
गाव । पूपप्र्ण गन्धाद्युपलक्षणम् भादरायनसृत्र प्रायपाटात् । 

उपवेहयासन शयु छश तत्र प्रकल्पयेत् । 
आवरणा च तद्वल् ब्रक्षणाय प्रदापयेत् ॥ 

इति वराहपुरणे चतुर्थाशरुतेश्च ब्राह्मणसस्प्रदानकत्वावगमः । 
विभवे स्ति विप्रभ्यो योऽस्माचुहिश्य दास्यति। 

इति विष्णुपुराणीयपिवृवाकये स्पष्टे विप्राणां देताना च सम्प्रदान. 

ह्वोेदयर्वमेदाबगतेश्च । उहेश्यता तु पितृणामेव सम्थदान(१)(नतु 
खम्ध्रदानस्व)मिति हरि्रः 

श्रीदतादयस्तु “ये ऽस्मानुहिद्य दास्यति, इति विष्णुपुराणात् , 
धतानि भद्धयोपेतः पिदुम्यो यो निवेदयेत् 

दाति बारहा स्पष्ट देवत।या (२)उदेदयत्वमवगम्यमानं नापहोतु श 
कवम् । किञ्च “त तुप्तास्तपयन्त्येनम्" इस्यादिकचनेः पितृतपैकता 
भाखस्यावसीयते सा च तदुेशेन द्रभ्यध्याग रवोपप्ते, ठो 
तथ दशनात् । 

` जवं कध १७ मले नसि । (२) वभ्रनलमिल 1 
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दवेत चन्द्नकपूरकुङ्ुमानि श्युभानि च। 
विरेपना् वथाच्तु यदन्यत्पिववद्कमम् ॥ 

इति ब्रह्मपुरणे पितुषह्वमस्वासिधानाव्- 
निषेदितं च यत्तेन वुष्पगन्धाञुखेपनम् । 
तदृभूषितानथ स तान्द्दशे पुरतः त्थितान् ॥ 

इति मणण्डेम्ात्विश्रुहेशेन निवेदनावगतेः- 
लोके थेष्ठ तमं यश्च आत्मनश्चापि यस्थरियम्। 

. सरवै पितृणां दातभ्यं तदेषाक्चयमिष्छता ॥ 
इति स्पष्टं पि्ुदेदयरकावगतेश्च पित णामेवोहेश्यरवम् । सातिप्र 

व्ययस्तु पिह शन त्यक्तमपि द्रष्य ब्राह्मणचु प्रतिपद्यमानं भोज्याः 
न्नमिव तस्स्वामिकं मवतीष्युपपद्यते । ब्राह्मणभ्यो दद्।तीति काकवम- 
पिहविःशषमृरिद्स्यो ददातीतिवष्लमपेणासिप्रायं न्वाश्येयम्। 
पिवुभ्यो ददातीति भराधानान्तरङ्मूतदेवताथत्वबोाधकशुति्िरोधावत् + 
बराह्मणानां च बहिरङगत्वेन ब्राह्मणेभ्यो दश तीद्यत्रेव गौणताया न्या 
य्पत्वाख्च । अत पव पितृभ्यो ददधादिलत्र मुख्यदानासम्भवात् 
दानिकदेश्चत्यागलक्षणाप्यदोषः । उपक्रमस्थपिवृशष्दानुरोधेनोपसषद्।. 
रस्थदकषातिशाग्द् एव लक्षणाया न्याय्यत्वाह् । तदमेगेति देशम्ब- 
न्धस्तु पिवुन्राज्षणयोरमेदेन चिन्तनावुपपादनीयः । तस्मात्सुष्दुक 
पितृणां देवतास्व गन्धादिद्भ्वद्याग इति । एवं विदवेषां देवानामपि । 

इदं षः पा्यमष्यं च पुष्पधूपविलेपनम् । 
अयं दीपप्रकादाश्च विदवान्देवान्लमपेयेत्॥ 

ति ब्रह्मपुराणाव । अन्ये तु ब्राह्मणानां वित्रमेदेन चिन्तनविच। 
सरथात्पिश्रमेदेन तेषामेव सम्परदानस्वं घटते, एवं चन ददातिश्पि 
खक्षणिको मबिष्यति अत पव- 

यमः 

` ब्राह्मणेश्च सद।श्न्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । 
वायुभूता न ददयन्ते भुक्ता यान्ति परां गतिम् ॥ शते। 

आचमनीयं दक्षिणादानं च त्राह्मणा्थमेव शुखर्धत्थाका- 
नन्ह्यायेस्वाश्चेत्वाहुः । इति सम्परदाननिर्भेयः । 

अथ श्राद्ोचितद्रभ्याभि । 
तत्रप्तम्बः, पतेस्तीवतरा पित्णां वृत्तिः, दायासं कालं तथा 

धमोनुष्टलेन द्रश्येण | 



२२ वीरभित्रोदयस् भाद्धयकत्रे- 

एतैःप्ोकेदरंभयेः । दाषीयांघम् दौम । षर्मनुहतेनर्धमो पाजितेन - 
शङ्गनिचितौ, धर्मण किखमादाय पितृभ्यो ददात् । 

अतश्च धम्रेवोपायेरजितानि द्रव्याभि धा देवानि । तांधाद- 
मबुः 

सक्विलागमा धम्यो दायोलाभः क्यो जयः। 
प्रयोगः कमेयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ 

( अ० १० श्छोऽ ११५) 
वित्तागमाऽ्वित्ताज्ंनोपायाभभम्योः=पुद्वस्य प्रत्यवायाबुरपादकाः। 

स्वस्वामिसम्बन्धेनेव निमिसेन यकन्यदीयं दभ्यमन्यस्य स्थं भवति 
स वायः। भनन्यपारिगहीतस्य अलतुणकाषटदेघाभ्वदेधौषिगमो ल. 
भः । द्रष्यधिनिमयः कयः । वेरिपशमधो जयः । बृखधे परस्य दढधसल- 
मर्ण प्रयोगः । कमेण आस्विज्याध्यापनपोरोहित्यादिना शिव्येन शुः 
श्चवय। था योगः कमयोगः । दीयमानद्रभ्यस्वीकारः प्रतिग्रहः । स तु अ. 
निषिद्धः । भनिषिदस्व च दायादिष्वपि दषव्यम् । एतेषु च दायला- 
मक्षयारक्वाधारणाः, जयः क्ष्ियस्येव, स च दृष्ड़ाऽऽकरकराकीनाधुः 
पलक्षणम् । प्रयोगो वेश्यस्यैव, स च षिवाणिज्यदेख्पलक्षणम् । 
आसविञ्यादिकमेयोगः प्रतिग्रहश्च व्राह्मणस्येव । हिद्पादिकमेयोगः 
कारूणमिव । शुश्षालक्षणः शुद्वादेरेवेति विवेकः । तथा च-- 

गौतमः । स्वामी रिक्थसविमागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मगस्यानिकं 
ङभ्ं क्षत्रियस्य विजितं निर्विषं वैदयश्दयोरिति । 

रिक्थं =पिवुपेतामह घनम् । दविमागःन्यन्र स्ात्रदेविमकरच्नात्रादि 
दभ्यम् । अनन्यपरिगृहदीतस्य जरकाषछठादेः स्वीकारः परिग्रहः । भषि- 
गमो-निध्यदेः प्राच्तिः । पतेषु निभिचेषु स्वामी मवति । भषिकम्-अ` 
साधारणम् । रब्धेन्प्रतिग्रहादिभिः । विजित॑=विञ्जयादिमिललश्धम् । 
निर्विध-वैदयषृष्यादिकभ्धम् , शुद्वशयुथूषादिलम्धम्। 

नारदो$पि, 

` तत्पुनलिधिधं हेयं शङ्कं शबलमेव च । 
ष्णं च तस्य विषेयो विमाराः सप्तधा पुनः ॥ 
भुवक्षोथतपः कन्यागतं शिष्यान्वयागतम् । 

` धमं सक्तविधं शुङ्घमुदयोऽस्य तु तद्िषः॥ 
कु लीवङृषिवाणिश्य रोल्यशुङ्गावुशुचितः । 
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कतोषकाराद्यत्पाप्तं दावल समुदाहतम्॥ 
पाटिवकशतचोरारिव्रतिरूपक सादसेः 
व्याजनोपारजिते यत्तरसर्ंषां छष्णमुख्यते ॥ 
यथाविधन दव्येण यत्किञ्जित्कुरते नरः 
तथाविधमवापोति घ फलं प्रेत्य चेद च ॥ 

अ!गतशब्दः पस्येके शछतादिभिः सम्बध्यते । शुत~=विदधा । शौर्य 
शौवनिमिसेन यदिजितम् , अथ च ृतिश्पेण छम्धमिति यम । 
कन्यागतंच्कभ्याप्रतिप्रहकारे दवश्ुरादिभ्यो यल्डछब्धम् । शिष्याद्- 
ध्याष्यात् पणभ्यतिरेकेण य्राप्तं गुख्दक्षिणादि । भन्वयागतेन्दाय- 
प्राप्तम् । अत्र यथाधिकारं शुङ्कत्वं ध्येयम् । न्यास्यश्रद्या दभ्यप्रसोः 
कुसीदम् । कृषिः=खाङ्कखकम । क्रयविक्रयम्यवह रेण धनवद्नं वाणिज्यम् । 
रिल्य=काखकम । जयुशतिद्धिजातिश्चुश्चषा । राजादिषाश्व वसमाना यः 
कञन्चित्किञ्जित् बते त्वयेद् मम देय मया च सदीयं काये कसंभ्यमि 
ति पणं श्वा यदर्जितं ततासिकम् । युतम्-अक्षदेवनादि । चौयम्-शौयै 
निधिखेन यदिजितम् अथ च प्रख्छन्ापहारः। आततिःपरपाडा । परतिकर 
परवञ्चनायं मणिद्धुवणादेः प्रतिकृतिकरणम । बादषम-मारणम्या 
पाराङ्गीकारेण पद्यताहरर्वम् । व्याजन्दम्भः 

ब्रह्मपुरा 
श्ुङ्कविच्तेन यो धम प्रकुयात् घद्धयान्वितः। 
तीथं पारं समासाद्य देवत्वेन समभ्वुते ॥ 
राजसेन ख भावेन विषेन शाबटेन च । 
प्रदचादानमथिभ्यो मयुभ्यत्वे तददनुते ॥ 
तमाधरतस्तु यो दच्याष्छष्णा धित्त तु मानवः। 

 वि्थेकरवे तत्फ व्रत्य समश्नाति नराधमः॥ 
पते ख यथा सम्भवं सीपुसखयोरविकशेषेण धम्यां व्रब्याजंनोष।- 

याः । क्मीणामेष तु विशेषत माद- 
याहवत्कंयः, ( अ° २ दाय ° इडो° १४२ ) 

पिदमादुपतिन्चावदसमध्यग्न्युपागतम् । 
(१,ाधेषेद निक चेव सीधते परिकीरितम् ॥ 

( १ ) आषिवेद्निकायकेति सुदरितपुस्तके पाठः, भयशब्देन रिकंवकयसंवि 
भागपरिपहाषिगमप्राप्तमिवि विश्चानेदवरः । 

& वी० मि 



१४ वीरणित्रोदयस्य भाद्धप्रकाक्- 

भध्यग्बुपागतम्-विकवादकाले अ्निसमक्षं भातुखादिभिबदसम् । 
भाविवेदनिकम्-मश्रो यत् भथेवेदननिमि्त दतम् । 
मनु) { भ० ९ दलो° १९४ ) 

मध्यग््यभ्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिपूर्वकम् । 
ज्ञाठ्मातृषिवुप्राततिं षड्विधं खीघनम् स्मृतम् ॥ 

भथाषर्मोपार्जितप्रतिषेषः। 
शातत्िपः 

वरभ्येणाभ्यायरुभ्येन यः करोत्यौद्देहिकम्। 
न दत्फङमवाप्नोति तस्याथेस्य वुरागमाव् ॥ 

 भौेहिकम्-भाद्ादि । विशिष्य निषेधप्राहतुः- 
शातातपध्यायो, 

वेदविक्रयनिर्दि्ठ ज्जीघु यज्जातं धनम। 
सहेयं पिवदेबेभ्योयश्च कटीषादुपागतस् ॥ 

वेहविक्रयश्च षड्विध उक्तो भविष्यपुराणे । 
ग्रश्यापनं च दान च प्रञ्नपृषैः वतिग्रहः। 
थाजनाभ्यायने वादः षड्विधो वेदविक्रयः ॥ 

धनन्रहणाथेमदह वेद विदिति प्रख्यापनम् । दानंन्पारायणादीनाम्। 
ओतियंपराज्जयपयंवल्ानो वादः । ज्ञु भरजत-ङीधयापारोपज्ीवते. 
नार्जितम् , सियाऽजित, सौविक्रयाितं वा। 

 भेङष्डेयषुराणे। य 
यश्चोतकोचादिना प्राप्तं पतिताददुपाजितम् । 
(१)भन्याय्यकन्याद्ुदकाशच व्र्यं चात्र विगर्हितम् ॥ 
पिष्रधे मे प्रथच्छस्वेत्युकत्वा यश्चप्युपार्जितम् । 
धजैनीयं सदा सद्धिस्तसदे भाद्धकमंभि। 

` कायंप्रतिबन्धनिशस्यथमापत्प्रतीकाश्यै वा राजाधिहृतेभ्यो य- 
हीयते स उत्कोचः । गोमिशुनाथिककन्याद्युदकम् ; भन्यास्यमयादमल्कम् । 
 रेषाञ्जण्डे । र - 

देश्वभ्य शुरद्रष्यं वभ्य चण्डेदवरस्य च । 
निषध पतन दृष्ट दानरुङ्कनसक्षणात् ॥ 

हस्थ्यदषो गामनड्वाहं मणिमुक्तादिकाञ्चनम् । 

( १ ) अन्मायङन्यश्ुस्कायंमिति निभयखिन्बो पाठः । 



्रोद्धौवितदव्योतत्तिनिणयः ३५. 

प्रत्यक्षं हरते यस्तु पादनं प्रयश्छति ॥ 
ख वाता नरकं याति यद्याथेस्तस्य तत्फलम् । ` 

तषा, ० 
परिमुक्तमविश्चातमपयात्तमसस्छतम् । 
यः प्रयति वित्रेभ्यस्तद्भस्मम्यव तिष्ठते ॥ 

परयुकतनछतापमोम् । अपयोपेनकायोक्षम अरदधाहि । 
अत्र हेमाद्िः--धर्म्यैरेवोपायैर्जितेन भखादीनि कर्त॑ष्यानि 

न तु वककिञ्जिदुपायार्जितेनेत्यतरेषां वचनानां तास्प्या््मोपाजिं 
तद्रभ्यस्व भदाङ्गस्वम् । न च (१किप्लासुत्रोकपुर्षाथेताविरोधः, 
तेन न्यायेन पुरुषार्थत्वे सिद्धे पएमिवचनेः कत्व्थेत। बोध्यत ह्याह । 
तस्मादर्मापार्जितिरेव भादादीनि क्तंव्यानि। 

अथ श्राद्धोचितद्रभ्योत्पतिः। 
माषण्डेयपुराणे, 

वीयं यवाश्चेव गोधूमाश्चाणवस्तिखाः। 
प्रियङ्गवो हयुदाराश्च कोरदुषाः सचीनक।ः॥ 
माषा सुद्ध मद्राश्च निष्पावाः सङ्कुलत्थक्ाः। 

-. भादक्यश्चणकाम्चेव राणः सप्तदशः स्मरतः ॥ 
हव्येता अमवन् प्राम्यास्तथारण्याश्च जिर । 
भोषध्यो यियासतां प्राम्यारण्याश्चतुहेश ॥ 
व्रीहयश्च यवाद्ये गोधूमाश्चाणकवस्तिढाः । 
परियङ्कुखदहिता हिताः खत्तमासतु कुलर्यकाः ॥ 
इयामाकास्त्वथ नीवारा जर्विकास्लपणवेशुकाः 
कु सविन्दा मकेटकास्तथा वेणुयवाश्च ये ॥ 
प्राम्याररण्याः स्तुता ते ओषध्य चतुश्च । 

ब्रीहयश्वष्ठिका महात्राह्मादयः। जणवन्वरायेक्ाः | ्रिबहः=कङ्ु । 

उदारः=वीनः=कुदविन्दोष्ी हि विशेषः । कोरद्षामचैको द्रवा; । नीवारा=भा 
रण्यव्रीहयः। अरतिंठाम्कृष्णतिदाः । गवेषुन्ननन्कु सुस्मबीजतल्थाः 
प्केटा " तेत ‡ । वणुयवाच्चशबीजानिं । 

त्वदा वे यजमानेन वार्थ॑माणे महात्मना । 
पपौ शचीपतिः सोमं पृथिष्व विप्लुषोऽपतन् ॥ 

८१) भी अन्डपार १ सू०२। 



६६  बौर॑मित्रोदस्य भादकारे- ` 

इयामाक।स्तु ततो जाता, पिजरथैमपि पूजिताः 
गोधूमाश्च यवाश्चैव शमुद्गा रकशाख्यः॥ 
पते सोमा्समुदूभूताः, पितृणामसतं ततः। ` 

| तस्मास्रयक्लतो देया पते भवेषु वैशज्ेः॥ 
भर्स्यपुरणि 

भसूतं पितो वकत्रार्तुयस्यामृताबिन्दवः 
` निपेतुयं शदुर्था हि शादिपुद्धेक्षवः स्पृताः॥ 
शकरा परतस्तस्मादिष्चुलासोऽसुतार्मवान्। 
शटा रषेर्तः पुण्या शकरा हन्यकम्ययोः ॥ 

करानदद्चुविकारः 
जागरखण्डे 

खट भरकुषेतो पृं पशवो लोककारिणा । 
सङ्कवार्धीणश्चादृलाः पै शिष्टास्ततोऽपर ॥ 
यो यथा प्रथम सष्ठ; सर तथा मेध्यतां गतः। 
गोधूमाश्च मधुराश्च माषा सुङ्रास्तथाणवः॥ 
नीवाराश्चापि इयामाका पक सषा यथाक्रमम् । 
शाकानि सृजता पूवं कालशाकः स्वयम्भुक ॥ 
भसज्यत ततः भाद्धे स स्यादक्षय्यकारकः 
रसांश्च सजता पृषे मधु सष स्वयम्भुवा ॥ 
तेन प्रशस्यते धद्धे पितृणां वृ्तिदायकम् । 
यण्ड्ादधं मधुना हीनं तद्रसः सकङेरपि ॥ 
मिष्टज्ेरपि संयुक्तं पितृणां तैव वृक्षये। 
अणुमाज्नमपि भवं यदि न स्यश्च मक्षिकम् । 
मापि. कीशेनीय स्यस्वितणां प्रीतये ततः । 

पश्ुम्व सृजता तेन पूरे गवो विनिमिवाः |` 
तेन तालं पथः शास्त श्रद्धे क्र्पिश्त्थं च॥ 

अहिन्णण्डकः। वाप्रीणोन्निगम उकः = 
तिपिवं त्विन्दियक्लीपर युथस्यप्र्चरत्था। - ` ` 
रवण तु राजेष्द्र छागं बार््ीणसं विदुः ` 

भुकेन खलिक पिबन् छम्बतया कणाभ्यां यो जलं स्पृशति स 
जिपिव दश्युश्यते । इति ज्रीहमाबुतपतिः । 



अ्ेवान्यादिविषरः। १७ 

द अथ ब्रह्मणि धान्यानि । 

इवि्थष्िविररा त्रय यच्चानन्त्याय कल्पते । 
. पितभ्यो विधिवद तट्रवस्षयाम्वश्चेषतः॥ (अ० ३ श्छो° १६६) 

विदिक्धौदियवेमोषेरद्धिशूकफठेन च । 
देन माज्ल प्रयिश्ते विधिषत्पितरो नुलाम् ॥ (अनह २६५७) 

अत्र चिरराथशाब्दो दधिंकाढवथनः। तिद्काहिगणने नेतरपरि 
संव्यार्थम् फरक्वम्बभ्वायैए्वात् । व चनान्तरवेय््यापचेश्च । 
तथा, 

भानन्त्यायेध कट्पन्ते मुन्यन्नानि च सवेश्ः । 
मुन्यभनिन्नीवारादीनि। 

प्रचेता, । 

 हष्णमाषादितिखा्चेष धेष्ठा; स्युयवशारयः। 
अत्रिः, | वि 

अगोधूम च यष्छाद्ध इतमप्यज्ृतं भवेत् । 

बवेव्र हितिकलिमािर्गोपूमिश्चणकेस्तथा । 
खन्तपेयेतपत्म्मुदैः इयामाकेः सषपद्रवेः 
नीवरिदेरिदयाभाकेः प्रियङ्खमिरथाचैयेत् । 

सषपो-गौरसषेपः। 
मोकण्डेयपुराणे 

राजदय। माक धाद्धे तदुड्चेव श्रश्चान्विका । 
नीवाराः पोष्कराश्भेव वन्यानां पिवुतृप्तये ॥ 

` यवी स्षगोधूमौ तिकाः सुखाः खसपाः 
भरियद्धवः कोविदारा निष्पादाश्चज्र रोमनाः॥ . 

परचाम्तिकान्पध्यदे शप्रसिद्धोधान्यविदोषः। पोनराः=पश्षबोजानि । 
निष्पावाशात्र दवेतवह्लाः 

कमपुराणे, ` 1 | 

 न्ीहिभिश्य यतमेरद्धिमूरुफरेत वा । 
वामाकेख्णकेः राकेनोबारेशच प्रियङ्कमिः ॥ 
गोधूमेश्च तिेसुदधेमासिं भोणयते पिवृबर्। 



४€ ` रमितो मीडे ~ 
व्यावः, । 

` हवींषि भारकाठे तु वानि भाद्विक्षे विदुः| 
तानिमे श्ण कास्चानि कड चेषां युधिष्ठिर ॥ 
वखंमानतिडेः भादमन्षथ्यं व त्। ` 

गेधुमेरिश्चुभिभुदः सतीनेश्चणकेरपि ।' ` 
ॐ भेषु दत्तैः प्रीयन्ते माखमेकं पिलामहाः। 

बतीनाःनकलायाः । “कङायडतु सतीनक” ईह्यभिधाना् । मध्व 
देशे वद्धुरीति परसिद्ध; । + 

| भथ व्योमि षान्यानि। 

त अक्ृवध्रयणं धान्वजातं वे परिपारलाः 
राजमावानणुखेव मुरं विवजयेत् ॥ 

` अथनिष्पस्तावादितन्निरिदिविशेष आश्रयणम् । भनादितान्नेस्यु 
` गित स्थाद्टीपाकः । स्वकां व।( भग्दमेवाप्रयणम् । | 

अवाभाकेरिद्चुमिन्धेव पितृणां सावेकापिकम् । 
कुयादाभ्रयणं यस्तु ख शीघ्रं सिद्धिमाप्नुयाह् ॥ 

"ईति. वत्रेवोकेः। धान्यजातं-विहितधाग्यपाश्रम् (दरदं चाहता 
भ्रवभमित्यनेन् सम्बध्यते । मूरोनरोमाङ्गसयकास्याश्चिपिरकातिः 
शिम्बीधान्यविशेषः।. | 

` ध 
` “. कष्णधान्वानि स्रवाणि वजेयेष्टृाद्धकमणि। 
` ' भ वञजयेचि्ांदैव शनाका वास्वयेवः च ॥ 

, अथ तिरमुद्धमाकाणोमवजनं न क्जातीवमात्रेऽ्वेति । भपि 
तु पूवे ̀  कभ्मगुणनिषेधा तर्पक प्रतिव्रल्लवाये राघवात् । इतरेषां व. 
नधत चमा वाश्च । अतश्चेतरेषां न विधिने निष; । राञ्जमाषाणां 
ठु तिश्यं जिषेधं एद वेकष्यमाणवलनात्। स्मृतिचन्िशाकरष्ठ “ुद्गाइकी 
मदैव विद्खानि नं दद्यात्" इतिभादद्धाजवथने-नेभ्युकस्य पाठस्ग्र 
वोन । नाढकीत्शिस्विघान्यदिश्येषः। युमवोनअक्षिौ । पावा 

आशी द्विषा भिध्ते वरव बिषकम् । भनवय भाडकी 
अनक विष्पीनरदीनां विधिः ` सं हृष्णेतरविष्यः + पञ्च निङरेधः 
ह्व्णंविषवः पृ्थोदाङ्धतवचलनाव् । यज्वा विदितप्रतिरिशत्वादिंकदपः । 



श्राहषान्थोदिविषरः। १९ 

हारते | | 
:  भाष॑मवुरषतक्दणानि चं द्धे न दाते । 
छृतल्वण-क्षारखवणम् । ̀  माषाःच्छष्णमाषेतरया राजमाषशब्दवा 

च्या), तेषां दि “वर्या मकंटकाः भे राजमावास्वयेव च" (ता. 
दिवथतैः प्रतिविदश्वात् । मरड स्तृणधाभ्यविश्ेषा परकश. इति 
परलिखाः। । 
चतु्ि्चतिमते 

कोवा राजमावाश्च कुलश्या वरक।स्तथा। 

निष्पावाश्च विशोषेण पञ्चतांस्तु विवय ॥ 
 या्नाङानपि तथा वज्जयस्ति विपञ्ितः 

कृरुत्यान्ण्वेताः ऊष्ण। ऋ व्याः । छष्णमुद्ादिवश्यतिग्रलवामा- 
वात् । वरकावनसुद्राः। मधूक्िक्षाशाब्दस्य शाक्िमेदवाचित्वे सर्वे 
यावनाहा वञ्योः। यावन।कविरेदवाचिष्वे तद्जम् । मूषिकया 
भाखकममणि धेत विहिवस्वाव् । निभावाःन्दवेतशिम्वि धान्यवतीं 
परसिखाः। ते च कृष्णाः । “'हृष्णवाम्बानि सर्वाणि वजयेवश्रत्यतरो 
धाव्। पवं अ ""निष्पावाश्चात्र शोभना, इतिपूर्वोरमार्ष्डेथवथे 
निष्पावाभ्यवुश्ठानं कष्णेतरविषयम्। 
निभः, 

याथनालानपि तथा वज्जंवस्ति विपथितः। 
वेछमप्यापदि प्राश्चाः सस्परयण्छन्ति याचिकाः ॥ 

तल्मपि ्रज्ञयन्ति ईत्वन्बयः} | 

आपदि, तु डमधोरभ्यनुह्ानेः “न अतस्वं विंखोपोऽसिति वेतृकस्य 
विश्चेषत,' इति वथनौदिति देभद्रिः। | 

विध्ुरीक्ा मुरा धाखकमेणि गर्हिताः 
विद्ुषोकाप्धालिविशेष।ः ति 

मरीचि - | 
कुङत्याश्चणकाः धाते न देयाद्चेव कोद्रवाः 

, कटुकानि च प्रवाणि विरलानि. 
बटकनिन्पिन्यङाक्षीनि। 

निषुरपि वर्यस्य) ह --राजपाषमदुरपयुषितहवङषणानि च। 



४० . बीरपितरोहयस्य भदधकाषे- ` 
पयुषितम् , अनिषिद्चमपि । 

त ̀“ राज्जमाषान्मकरंश्च कोदवान्कोरदुषकान् । 
 वजयेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः ।' कोदवोन्वनकोद्रवः। 

. व्याः, 
अध्रद्धेयानि धान्यानि कोदवाः पुरुकास्तथा | 

पुल्कान्पुलाक।ः, तुच्छघान्यानीति यावत् । छन्दोऽत्र इस्वः। 
पष्मपुराणे- 

कोद्रधोहालवरककुसुम्भमधुकातरस)ः। . 
एतानि नेव देयानि पितृणां परियमिष्हता ॥ 

उदारः-दलेष्यातकः । उपुम्मन्प्रसिद्धम् । मधुकं उयष्ठीमश्ु । त. 
इछ ।कसस्कार कत्वेन प्रसज्यमान. प्रातिषष्यते । ̀  अत्रसीन्प्रलिद्धा। 

ठस्था अपि शाकत्वेन तेखग्रृतित्वन घा निषेधः । 
„ म्सयि,-~ 

कोद्रवोदालवरककपित्थमधुकातसीः। 
कपित्यं -दचित्यकलम्। 

पये ध 

` सवेधद्धेऽञ्जनं वुष्पं कुसुम्भं रजसर्षपाः। 
तोषरी राज्ञमाषं च कोद्रव कोरदूषकम् ॥ 
घज्यै चापक्रियं सवै निशि यत्वाहतं अलम् । . 

भशनपुषम्-भञ्जनदुमङ्सुमम् । वोवरः=तुषरीति प्रखिदा । अपक्रि 
`यमू-उजितक्रियारदितमन्न न्युनाथिकलवणदानादिनां रलसादिद्ीन- 
मिति यावत् । - 

मार्कन्डेय 1 
वलञ्याश्चाभिषवा नियं श वपुष्पं गवेघुकम् । 

 . अमिषवाः=लन्थानानि ' शतपुष्पनमि्तिः ॥ 
त्र 

- क , विध्ुषाभ्मकरांश्चारान्को द्रां श्चापि वजजयेत् । ` 
भारश्ड्यरकःः.) 

दमेपुराणे; 
आदकीकोविदारंश्च (१)पारक्यं सरिचं तथा । 

(१) पाम्हुषामिति मयू पाठः 
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` धञंयेर्छवेयत्नेन भदक चिजो चमः ॥ 
मरिखान्याह्रणि न द्यु्काणीति हमद । 

ब्रह्मवक्ते, ` | र 
मघुखः शवपुष्पाञ्च कुडुम्म आीनिकतनम्। 
वञ्याश्चातियवा निलयं यथा वुषयवासको ॥ 

भ्रीनिकेतनम्-रकबिदम् । भतियवाः-हाक्िभिदाः । शृषो-षाखा । 
मवाश्रको-युराल भा । इति वञ्यानि धन्यानि । 

अथ प्रह्माणि मूलफलानि । 
तत्र शङ्खः- 

आननान् पाख्वतानद्चुन्युदहाकामन्यदाडमान् । 

विद्याश्च मरण्डांश्च धादकाल प्रदापयेत् ॥ 
द धाच्छ्राद्धे प्रयत्नेन शङ्खारटबिसकेषुकान् । 

भानान्रशुतफलानि । पलवतनज्ञम्बीराकारं फट कादमीरेषु प्रसि 
खम् । गष्रकन्द्राक्षा। मन्यन्कमेरङ्गम् । विदायान् =भूङुष्पाण्डीकन्दान् । 

भआदचिन्तमणो तु विहारीम् इति पाठः । विडालिकम्द इति च ठवयाश्या, 
नम् । मरण्डःन्काद्भीरदेशे प्रसि जलप्रभषः कन्द विशेषः । गयारद्षष 
सिङ्काड। इति प्रसिदखः। मस्राणा इति भाखमञ्ञयोम्। बिसन्पश्नि- 
नामूलम् । केवुकं=कवकनामा भाद्रेकसदशः कन्दविशेषः । 

हमपुराण, व 
आच्नमाश्रातकं विद्व दाडिमं बाजपूरकम्। 
चीणाक लक्रुच जम्बु भव्य भूतं तथादक्षम् ॥ 
प्राचीनामरक क्षीर नालिक्षर परूषकम् । 
नारङ्ग च सखजुर द्राक्षा नीलकपित्थकम्॥ 
पटोठं च प्रियदिल।ककन्धुबदराणि च । 

 घत्लक ख पवारवारकानि च 
एतानि फडजातीनि भद्ध देयानि यत्नतः । 

भानातकन्कपीतनस्थ फरम् भाड़ा इति प्रासतिदङधम् । विल्वन्व्। ल. 
भीफलम् । चीणक्म्=-अतिदीघौकारमेषो रुक सष्टशम् । स्ुचनकिङु 
चफलम् बड़हर दति प्रसिद्धम् । जम्बु-रजजम्बुफलम्। भत=बहिःक- 
सराधूतं फट कणोटके देशे प्रसिद्धम् । आररुरवन्यमेषारकम्। 
भार्कमन्भारु इति प्रक्षिखमिद्यत्ये । पराचीनामरकन्पानीयामलकम् । 

कीरं -राजादनफलम् । नालिदेलनप्रसिञखम् । पस्व$=कोकणदेशेप्रसिद्धम् । 
६ वीमि 



। ॥ : वीरमित्रोदयस्य श्राद्धप्रका्- 

भालश्पित्यकहरितवणकपित्थकखम् । पयोलनस्वादुपरोकखफलम् । 
प्रियारं-खारब्क्षस्य कलम् चिरोंज्ीति पलिद्धम् । ककम्धु-वनवह् 
रीफलम । वेकडत=सुवदूमस्य फलम् । वत्यककरुटज्स्य फलम् । 
एवारः=स्वादुककटी । वारकानिन्वाटुकीफलानि । 
तथान 

कालशाकं तन्दुलीयं वास्तुकं मूलकं तथा। 
शाकमारण्यकं चेव ददयात्ुष्पाण्यमून्यपि ॥ 
मागधी दाडिम चव नागर द्वकतिन्तिडी । 
आम्रातकं जीरक च कुम्बरं चेव योजयेत्। 

तन्दुखयि=इर्पमारिषः । वास्तुकं-कण्टकवास्तुकमिति हेमद्रिः । 
सूखकशब्देन दीधमूल प्रायम् । पिण्डमुलकस्य समूत्यन्तरे निषेधा 
त्, कोम “दी घमुलकमेव च" इत्युक्ते । आरण्यकानि फलीचुशचग्रभू 
तीनि । अमूनि वक्ष्यमाणानि पुष्पाणि चेत्यर्थः । मागधीन्पिष्यली । 
नागरश्युण्डी । तिन्तिडी=तिन्तिणी । जरशर्गोरज्ीरकम् । कुम्बरं 

छ स्तुम्बुखः। 
दूमेपुरण- 

बेटवामकलकमूद्धीक पनसान्रातदाडमम्। 
मभ्य पारादताक्षोरखजुशघ्रफलानि च ॥ 
कसेर कोविदार च तारकम्द तथा बिसम्। 
तमार दातकन्द् च(१) मश्वालुं शीतकन्दली ॥ 
कालेय कालशाकं च सुनिषण्णः सुवचा । 
मासं शाक दधि क्षीर वुऽुवंत्राऽङरस्तथा ॥ 
कट्फलं कोङ्कणी दराश्चा लकुच मोचकं तथा । 
उष्प्रीवं कचोरश्च तिन्दुकं मधुसखाहयम् ॥ 
वैकङ्कतं नारिकर शङ्गारकपरूषकम् । 
पिष्पी मरिचं चव पटोलं यृहर्ताफलम् ॥ 
सुगन्धगन्धिः सिश्चन्ती कलायाः सवं पव च। 
पएवमाधानि चान्यानि स्वादुनि मधुराणि च॥ 
(२)ोनगरं चत्र वे देयं दाधंमूलकमेव च । 

( १ ) गन्धाटूरिति ्ाद्धकसिकायां पाटः। गन्धाद=कचूर शाकमिति व्यारूयातम्। 

( २ ) नागरं चारकं देयमिति निर्णयधिन्धदूतः पाठः । 



वञ्यमूढ फकनिणेयः । ४ 
भामलकधात्रीफलम् । पारावतं-पालेवतम्। भक्षोयो-हापान्तरीय. 

पीटुफलमिति हेमः । कषेहःोमशः कन्दः कसेदनास्ना प्रसिखः। 
कोविशरं-कञ्चनारस्य तत्तद शस्य वा बुक्षस्य फल पुष्प च । तालकन्दुभ 

तालमूरकन्दः । तमालं=तापिच्छम् । रतकन्द=शतावरी । मष्ाडःन्मन्ुः 
रेकरसः कन्दः, मोहल्युरिति प्रसिचः। सीतढन्दली=शीतकन्दः शाद. 

कमितियावत्। कल्यं-कराराख्यः शाकः । कालशाकं पृवोक्तम्। 
घुनिषष्णः-खा द्रा सदशो जलप्रभषः शाकविशेषः, सुणसुणेति प्रसिदः। 
सुवर्चरा=भादित्यभक्ता । वुज्चुः=चुञ्चुरिति प्रलिद्धः । वेत्राहुरः प्रसिद्धः । 
कटूफर =कट्फल। ख्यस्य वक्षस्य फलम्। कोष्णो दरक्ष=कोङ्कणदेशप्रभवा। 
मोवक्षकदली। उष्रप्व-उषरभ्रावाकृति फलमुत्तरापये प्रिचम् । विन्वुकर 

शितिशारकस्य फलम् । डिण्डिसमिति कवित् । मघुषाहयंनज्येष्ठीमश्ु, 
मधूकफलं वा । वेकङ्कतादीनि उथाख्यातानि । वृहतीफर-कण्टकारिका- 
फम् । सुगन्धगन्विः=कपृरकचोरकादिः। कन्द षिषः .शत्यन्ये । पिच्च 
नतीन्डदन्ती । नागर-शयुण्डी । दषमूखकन्पिण्डपुलकव्न्यन्पूलकम् | 

वायुपुराण, न | | 
अगस्त्यस्य शिख।स्त। प्राः कषायाः सवे पव च| 
सुगन्धिः मह्स्यमांसं च कलायाः सवे पव च॥ 

देया शत्य सुषङ्गः । भगस्त्वस्यन्मुनिहुमस्य । धिलाः=किशालयानि । 
ता्नाःखलोदितबणाः । कषायाः डकषायरसाः। | 

` प्रभासखण्डे, 

कटृफरं कतकं द्राक्षा छकख मोचमेष च । 
प्रियाल काकमाची च तिन्दुक मधुकाहयम्॥ 
आरामस्य तु सीम(स्ताः कलायाः सवे एव तु । 
एवमादीनि चान्यानि शस्तानि धराद्धकमणि ॥ 

कतकम्-जटप्रक्षादनम्। सीमन्तानव पटला; । इति ब्राह्मूलफलानि ॥ 

अथ षञ्येनि। 

बाुपुराण, त क _ (५ [4 & कि क 

धजनौयानि वक्ष्यामि भाद्क्मणमि नित्यशः । 
कश्चन गृञ्जनं चेव पलाण्डुं पिण्डमुरुकम्॥ 
कलम्बा यानि चान्यानि हीनानि रस्गन्धतः। 
पिप्पद्धी मरिचं चेव पटोटं बृहतीफरप् ॥ 



४४ बीरमित्रोदयस्य भद्ध्रकारे- 

वांशं करीरं सुरसमकंजं भृस्तणानि च । 
अवेदोक्ताश्च नियांसा रवणान्यूषणानि च ॥ 
श्राद्धकमंणि बज्यानि याश्च भाया रजस्वलाः ॥ 

छ्युने गृञखजनं च पलाण्डारेव मेदो । उपलक्षणं चेतक्भ्येषां भे. 
दानाम् । खद्युनादीनां पुरुषार्थं निषेधे स्थितेऽपि भाद्धाथस्वेत पुन. 
तिषेधः । एधनं -दरिद्रकवणेः कन्दः । पिण्डभूलकंनपिण्डाहृतिभूरुम्। 
करम्बान्वेणुपत्राकृतिपत्रो जलजः शाकः, वक्तेकफला तुम्बी षा । कः 
दुषिष्पडीमरीचयोरद्वेयोः स्वतेन्त्रशाकर्वेन प्रतिषधः। यक तयो 
धपिध्पद्टी मरिचं चे"त्यादिपुराणेऽभ्यनुश्चानं तच्छाकसंस्कारकत्वेन 
शुष्क विषयमिति देमादिवाचस्पतिमिश्राद्यः । पटो रताफलं न आरण्यं, 
तायां नपुसकप्रयोगायु पपत्तेः । “पटोलकस्तिक्तकः पटुः» इत्यवुशा- 
सने पुदलिङ्गप्रयोगात् । वृदतीफर~शुद्रवार्ताकीफलम् । वांशः कररोनव 
शाङ्करः । स्स=निशुण्डीफल पश्च वा । भजकनदवेतकुटरकपत्रम् । 
मूल्तृणनभृताककसतक्ञः शाकभेदः कदमीरषु प्रसद्धः । स्मरतिचन्दिकाकारस्तु 

स्थ तदे प्रन्थिस्थनेषु च परिमण्डला अवयव) मवन्ति स भूस्तृणः। 
भवेदोक्त। इतिन्वेाभ्यनुक्ञातनिासव्यतिरिक्तनियासाः । तथा च-- 

तेत्तिरीयङ्कतिः, अथो खल्यु य पव टोहितोयोषा व्रश्चनान्नियंषति 
तस्य नाद्यं काममन्यस्येति । 

ब्रने-छद्ः । लोदितो यवश्चनजोऽपि, ब्रश्ननजश्चारोदितोऽपि। 
निर्यषति-नेयाति । एवे च लाहेतनेयाखञ्च अद्ध वञ्या हध्यथेः। 
खवणानिनछृङ्गिमाणि अनिषिद्धानि च प्रत्यक्षाभि। तथा च- 

विभ्णु~न प्रत्यक्षं लवणं दधात् । 
सन्धवमानससम्मवयोस्तु भत्यक्षयोरप्यनिषेघ उक्तो बरह्मणे, 

चेन्धवं रवण चेव तथा मानल्लसम्मवम् । 
परित्रे परमे शेते भ्र्यक्षे भपि नित्यशचः॥ 

ऊषणानिन्शाकसस्कारकाणि मरी चाद्यभ्यनुक्चातथज्ञ निषिद्धानि। 
स्यतिचन्दिकायां तु रषणान्यूषराणे चेति पाठः । ठकषणानि ऊषराणि 
तदा ऊउरषरभूलिकङतानि कवमानीत्यथेः। 

विष्णुः । भूवृणरिधुसषपञचरसाजंक्ष्माण्डालाबुवा्ताकपाठ 
हयो पोद कीतण्डुलीयकङुदुम्भमहिषीक्षीराणि वजयेत् । “माटादु- 
णकमूस्तृणे" इत्यमरलिदे सुडागमसाहितस्येव प।डाचत्रहितस्यान् 



वश्येमूकेफंरनिणेयः'। ४९ 
प्रयोगश्डाम्दसः । शिपुःयोमाञ्जनः स च दवेतपुष्पः, रक्तपुष्य्य 
सामान्यतः प्रतिषेधेन प्राप्त्यमाषादिति देमद्रिः । षरस्तुवस्तु उमयो. 
रपि प्रहणं रक्तस्य पुरषार्थत्वेन पृथक् निषेधोचित्यम । सदैपोऽन्र रा. 
जसपैपः छष्णक्षषंपापरनामधेयः। "कुसुम्भे राजसषेपा' इति स्मृत्य. 
स्तरे वञ्यैत्वेन वस्यैवामिधानाव् , अतश्च गौरसषपोऽत्र प्राह एष । 
कूषणाण्डम्-कक्षौर । भकबुनतुम्बीफलम् । तच्च बतुंलम् , 'मलाम्ब वः 
वं वे"ति वचनात् । वार्ताकं रशचुद्रवारताकीफरम् । प्हया=गन्धव्रश्य. 
विशेषः । कुषुम्भशष्देन कण्टकिकूसुम्भस्य प्रहणम् , अकण्टक्ि 
क्ुसुभ्मस्य सेद प्रतिषधात् । कचितु पिप्पली सञ्जुकभूस्तृणाघुः 
रीसषपञुरसादङप्माण्डलाबुवातांकपाटकपालड्यातण्डुलयिकषङसुः 
स्मपिण्डमुखमहिषीश्चीराणि बजयेदिति विष्युपुराणक्चने प।ठः । सयु 
खदहिरशाकम्। भत्र वाचस्पातिमिध्रेद्तम्धकामिति पाटोङिलितः, षज. 
पूरकमिति च ग्याख्यातम् । भुरीषषषोन्राजस्षेपः । उरषा-तुरखलली । 
भश्यस्वेनास्याः प्रतिषेध इति वाचश्यतिमिश्नः । 

पाठाश्चलारहिरादवत्थतुलसीघातक्रावटाः। 
पतान्याहुः पवित्राणि ब्रह्मा दध्यकन्ययोः ॥ 

इति पृष्प्रकरणे देवलेकतेः पुष्यत्वेन तु आदेयैव । सुरसा=निशु. 
ष्डीत्यन्ये | 
हारीतः वा ^ 

पाठङ्खानालिकापोताकाशिद्युवाताकभृस्वणकाणुलमाषमसुऱ- 
तलकषणानि च भद्ध न दधादिति। 

नालिकारजदोद्धवा राकरवेन प्रजिद्धा तमाङ्दला बहिः । पोती. 
काच्डपोदकौ परपर्वाया निद्रातिश्चयकारिणी शाकरवेन प्रसिद्धा । 
काफत्लः=मारण्यश्चाकः कादमीरषु प्रसिद्धः । 
उशना, 

नालिकासणछन्राकङ्कसुम्भारबुविड् मवान् । 
कुञ्मीकन्यखुक इस्ताककोविदारांश्च वजेयेत् ॥ 
वजेयेद् गञ्जनं भाद्धे काञिक पिण्डमुरकम् । 
करञ्जं येऽपि चान्ये वे रसगन्धोतकरास्तथा । 

छत्रा$-रातवुष्पा, वषोकारोद्धवं छतं ष । विदग्रहणं चापि. 
धरमूपरदेशस्योपदङक्षणम् । तेन तवुद्धवं न देयम् । ङम्मी=भीपर्णिका । 
कथ्युद-दष्ताकाकारमराबुफर्म् । यतस्वसिमिन् बाक्ये पथक् मङबु- 



४६ बीरमित्रोदयस्य भाद्धप्रका- 

प्रहणं तद ठाबुपन्रादेः शाकर्वेन प्रतिषेधार्थम् । उन्ताङग्वेतवृन्ता- 
कम् । गृलनं-गाजर्मिति प्रसिदमिति देमदिः । कालिक्म्-भारनाटम । 
करलं-धिरबिद्वफरं । “चिरबिल्वारक्तमालः करजश्च करञ्जके," 
इत्यमरे ऽभिधानात् | ह 
मारद्ाजः, 

नक्तोदतन्तु यत्तोय पट्वलाम्बु तथेव च । 
स्वस्पन्तु कुष्माण्डफटं वज्जकन्दश्च पिप्पली ॥ 
तण्ड्टीयकशाक च माहिष च पयोदधि । 
शिम्बिकानि करीराणि कोविदारगवेधुकम् ॥ 
कुटत्थसलणज्ञीराणि करम्भाणि तथैव च । 
अभ्जादन्यद्रक्तपुष्पं शिथयुक्षारस्तथेव च ॥ 
नारसाण्यपि स्वाणि मक्ष्यमोज्यानि चष हि। 
एतानि नेव देयानि सवेस्मिन् धरादकमेणि ॥ 

नकतोदृतं =रत्रो जछाशयादुद्धुतम् । स्वरपमिति परव रविश्चेषणम् । 
एकस्या गोः तृततेयांवत् पयाप्तं जल तन्न प्राह्यपित्यथैः । वज्कन्दः= 
आरण्यदुरणः । रिम्बिकानि=जशिभ्बिस्वन्धिधान्यानि प्रतिषिद्धानि । 
कराराणिनषद्राछृतिषफलानि । जीरक्-कृष्णजीरकम् । 
तथाच व्यासः; 

छृष्णाजाजी विडं चेव शीतपाकी तथेव च। 
हृष्णाजाजी कृष्णजीरकम् । विड=लवणम् । चीतपाकीनकाकज्ङ्कः।। कर. 

म्माणिन्दधिपरभ्ाः सक्तवः । क्षारन्यवक्षारादि । सवैप्मिन=नित्यश्राद्चाद्- 
म्यत्र । "यदन्नं वुरुषोभुङ्क तदन्नास्तस्य देषत।' इति नित्यं पकर. 
स्य रामायभेकेः। | 

मन्तुः । बीजपूरकमाषाश्च श्रद्धे न दद्यात् । बीजपरोन्मातु- 
लुङ्ककृः । "फर पूरा बीजपूरो ठचको मातुदुङ्गकः इति भमरसि 
ऽभिधानात् । 
बहमपुराणि, | 

फटे करुणकाकोटे बहु पुत्रार्नाफलम् । . ` 
जम्बीरं रक्तबिर्वञ्च शालस्यापि फर त्यजेत् + 
भलब्खुः विक्तपणीं च कूष्माण्डी कडुपक्िका। 
वातांकं शिभ्विजातं च ठोमश्याश्िमंटानि च ॥ 

[8 
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कालिङ्ग रकचारं च चीणाकं घुतचारकम् । 
घ्ाद्धकममजि धज्यानि गन्धचिमेरिक तथा ॥ 
कपाङं काचर्माची च करक्ष पिण्डमूलकम् । 

, गृञ्जनं चुक्रिकां चुक्र गाजर पातिकां तथा॥ 
त जीवकं शतपुष्पां च नालिकां प्राम्यद्युकरम् । 

हल बरर्यं सषपं च पलाण्डु लश्युन त्यजेत् ॥ 
माणकन्दं विषकन्द्ं तथेव च गतास्थिगम् । 
पुरुषाटं सपिण्डालुं धादकमेणि घजेयेत् ॥ 
नोभ्रगन्धं च दातभ्य कोविद।रकशिभ्रको । 
अस्यम्टं पिच्छिलं रुक्ष अन्यश्च मुनिससम॥ 
नेवदेयं गतरसं मधगन्धं च यद् मवेत् । 
हिङ्गृभ्रगन्धा पनसं भूनिम्बं निम्बराजिके ॥ 
कुस्तुम्बरं कलिङ्गोत्थं वजेयेदम्छषेतसम् । 
पिण्याक रिप्रकं चेव मसूरं ग्रञ्जन शणम् ॥ 
कोद्रवं कोकिलाक्षं च चुक्रं कम्बु पद्मकम् । 
चकोरद्येनमांस च वतुल।लाबुनालिनी ॥ 
फट तालतरूणां च भुक्त्वा नरकसच्छति। 

` दत्वा पिवचुभ्यः तैः साद्धं बजेत पूयवहं नरः ॥ 
तस्मात् सवेप्रयतनेन नाहरेत विचक्षणः । 
निषिद्धानि बरादेण स्वयं पिधर्थमादरात् ॥ 

करुणेन्कसणजा तीयं वृक्षफलं गुजेरदेशे प्रसिद्धम् । कोक -काकोली 
फलम् उच्रापथे प्रसिद्धम। बहुपुत्रा=शतावरी । अजुनफरं-ककुभताफकम् 
शालः-सज्ञः अन्दे बतुखालाब्ुनिषधात् पुनरव्रालावुप्रहणं उमयाराबु. 
निषेधाथमिति पृर्वचिनः तिक्तपणी=कदुकरोदहिणी । कटुपत्रिका=राजिका । 
रोभशानि=क पिजम्बूपलानि । चिभटं-गोरक्षाख्यः ककंटीमेद्ः । रसाः 
रोदहितचारफलम् । धतचारक्=चिरसगृहीतचारफलम्। गन्धविभेदिकमू 
गन्धयुकचिमटम्। कपलनारिकेलम् । एलनं-दरिद्रकवणैः पलाण्डु. 
मेदः । चुक्रिका ाङ्गेरी । 'च्गेरी चुक्रिका दन्तशट।ऽम्बष्ठाभ्लरोणिका! 
इति अमरेऽभिधानात् । गुडमधुकजिकमस्त्वादिदवदरक्थं घान्वाचू. 
ष्मराणि ऽयं सपताहादि काठ वा अवस्थाप्यातिद्युक्ततां नीतं खुक्रमु. 
इते । गाजरव्गाज्ञरमिति प्रसिद्ध । जीवकः-जीव सक्येवोस्षरा पथे ॐ 



४८ वीरमित्रोदयस्य आद्धपकाे- 

सि्ः। हल-जखपिष्पली । नृष्यं नरी । माणकन्दोष्हश्छद इति भदन. 
निषण्टुः। विषकन्दः=महिषीकम्दाख्यः ज्ुचाद्युरिति रा्जतिषण्डु गता. 
स्थिगं=अस्थिकारदित यतकिञ्चित् फलम् । पव्षलनलक्मणाकन्द्ः पुस्क 
न्वं इति राजनिघण्डुः । पिण्डदः प्रसिद्धः । उपरगन्धान्वच।। भूनिम्बः-किरा 
ततिक्तकः। कुषतुम्बरनकुवरम् । पिण्माणं=तिलकदकः । कोकिलकषं च्रुरः । 
पप्रकः=पश्चकन। ज्ञा वेधानां प्रसिद्धः । वकोरमेनैन्पक्षिविरषौ । 
मा$ण्डेयपुरग-- 

गन्धारिकामलाूनि रवणान्यौषणानि च । 
वजेयेानि वे भाद यश्च वाचा न शस्यते ॥ 

दात्रा प्रदानकाले सर्कारां वाचा यन्न स्तुवते तदपि भदक 
दुशुण्याय न मवतीत्यर्थेः । 
तथा- 

पति पयुंषितं चेव वातोकाभिषवा स्तथा। 
, वजनीयानि वै द्धे तथा वदख्ं च लोहितम् ॥ 

पतिन्दुेन्धम् । प्युषितन्गाधूमविकाराधपि। कचिज् तथा वसु च 
छोहितमिति पाठः । तदा ठोहितं-वखुकास्यं शाकम्। यद्वा रोषित. 
वणे वदु दर्ये करवीरपुष्पादि। 
कमपुराणे- 

पिप्पलीं यथकं वेव तथा चेव मषुरकम्। 
कुसुम्मपिण्डमूलं च तण्डुलीयकमेव च॥ 

वजंयेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । उचक=सोवकंखम् । 
पप्रपुराण- 

पश्मविरवकधन्तरपारिभदराटशङूषकाः । 
न देयाः पिवुकायषु पयश्च जीवक तथा ॥ 

परिभदो-निभ्बः। भदल्षकः-किहास्यः, वासा शति प्रकतिद्धः। 
व्याघः-- 

भवक्षुताष रदितं तथा श्राद्धेषु वजयत्। 
ब्ह्माण्डपुरण- 

सुगन्ध पञ्चशिम्बश्च कलायाः सवे एव च| 
एुगन्धन्गन्धनाङ्कुरयाः पश्रादि । निष्पावमसूरराजमाषमटङ्लु' 

त्थाश्यानि पञ्चशिम्बध्राल्यानि । 
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अत्रय व्यवस्था भाद्धप्रकरणे यद् वृञ्य कलविशेषा्थमुषासं तथ् 
फलविशोषािना देय, यस्य तु करक्षयोगोनास्ति केवलं अष्धप्रक, 
रजे विधानं तस्य भद्धस्वरूपलस्पादकरवेन भद्ाङ्गत्वम् । तदलाभे 
तु अविदहिताप्रतिषिद्धं विहितसहशं देयम् । यस्य तु प्रकरणे निषेधः. 
तत् प्रतिनिधित्वेनापि नदेयम् । यस्य तु भ।खधकरणे विधिप्रतिषेधो, 
यथा बहुपुत्रापनसचीणाकतण्डुलीयद्जाकरकाग्येष्ठीमघुदिङ्ुकोषिदार. 
कुस्तुम्बरनारिकेलबीजपृरकादौ । ततर प्रहणाप्रहणवद् विकल्पः । इति 
व्यनि मूकफ़लनि । 

भय ब्राह्मानि क्षीरागि । 

पश्रपुरणि--- 

अन्न ख सदविक्षीर गोघृतं शकंराभ्वितम्। 
मासं प्रीणाति वै सोन पितृनित्यत्रवीदजः ॥ 

मनु 1 

सत्तर तु गव्येन पयला पायसेन च । 
पायसेननपरमान्नेन । 

समन्दुः। 
पयोदधि धृतं चव गां भद्धेषु पाषनम्। 
महिषाणां चृत प्राहुः ष्ठं न तु पयः कचित् ॥ 

दवद? 

अज्ञाविमदिक्षणन्तु पयः धष्धेषु वजयेष् । 
विकारान् पयसश्चैव माहिषं तु घृत हितम्॥ इति क्षीराणि भ्राह्मानि। 

अथ व्यानि । 
भविष्यत् पुरभ-- 

भद्ध तु महिषीक्षीरं मजाक्षीरं च ध्जयेत् । 
गवां चानिदेशाहानां सन्धिनीनां पयस्त्यजेत् ॥ 

या काल्ये प्राप्तदोदा पकरदेष वुद्यते स। सन्धिनी । यद्वा वृषेण 
सन्धि प्राता सा सन्धिनी । मूतवर्सा वा वत्तान्तरेण सन्धाोयमाना । 
मा्डेये- 

मागेमाविकमेोष्ं च सर्वमेकशफं च यत्। 
माहिष चापरं येव चेन्व। गोश्धाण्यनिदशम्॥ 
वजेनीयं सदा सद्धिः तत् पयः भादकमणि। 

७ वीभि 



धच वीरमित्रादयस्य श्राद्धप्रकाशे- 

गोहमः-~ ` 
स्यल्द्नीयमसृसन्धिनीनां च याश्च वत्सभ्येताः। सक्षीरं भपय 

म्वनुषङ्गः । स्यन्दिनी=स्व यमेष क्षरतक्षीरा,स ध दुयोनि्ौ । वस्सभ्यपेता> 
भधतलाधतलं विना वा दुग्धा । “न हतवत्सायाः शोकामिभुतत्वात् , 
न चुश्धाया विना दर्लावः', इति दारीततव्रचनात् । अत्र शोक्षापगमेन 
निषधः हेतुमन्निगदात् । इति वर्ज्यानि । 

छथ मांसानि। 
भयु 

मुल्यक्नाने पयः सामो मास यश्ानुपरकतम्। 
धक्षारबणञ्चैव प्रहृत्या हविरूस्यते ॥(अ० ३ ग्ले० २५७) 

तथा, 
पित्णां मा्तिक धां अन्वाहायं विदुबुषाः 
तदामषण कतेष्य प्रशस्तेन प्रयज्ञतः॥ (अण ३ दलो* १२१३) 

मासिकनप्रतिमासभवममावास्याश्ाद्ध तम्मुनयोऽन्वाहायमिति वि 
दुः । तक्षामिषेण मांसेन प्रशस्तेनाप्रतिषिद्धेन विशेषविहितेन धा 
कतेव्यमित्यथेः । अयं च मुख्यः कद्पः। तथा च स्मस्यन्तरम् सपि 
मसि च प्रथमः कदपः। ममवे तेटं शाकमिति । मांस च व्यञ्जन. 
त्वेन देय न तु स्वातन्त्येण, गुणांश्च सुपराकाद्यान् इति वचनात् । 
स्थत्यन्तरे 

विना मांसेन वश्छादं छतमण्यहत भवेत् । 
कष्यादाः पितरोयस्मादलामे पायल्ादयः॥ 

तथा, | 
माल शाकं दधि क्षीरं मधु सुभ्यन्नमेव च। 

शङ्खः, 
तित्तिरि च मयुरं च छावकं च कयपिञ्जखम् । 
वार्ध्रीणस षतकं च भक्ष्याभ्याह यमः सदा ॥ 

तितिरिः=चिध्रपक्षः । मयूरः=कशिखण्डी । वकःप्रसिद्धः । कपिशठः= 
वश्चुवणः पक्षी । गोरतिसतिर इति केशेत् । वाप्रागसः=पृद्द्ाहतनिग 
मोकटक्षणः । वतक ताकारः पक्चि्िशेषः । 

ण पाठीनरोहितावाचो नियुक्तौ हष्यकष्ययोः । 
राज्जीवलिदतुण्डांश्च सशस्कांशेव सवेशः॥ (अ० ५ शलो ०१६) 
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हव्यक्ययोर्षिनियुक्तो आद्यो अद्नीयो । पटानः=चष्दकारुथः । 
रोहितो-=छेहितवण; । राजीवः=पद्मव णः । सिहवृण्डाः=क्िहमुखाः । सश. 
व्काभ्नवृष्ठप्रतिष्ठितश्यंकत्याकारशकलाः। 

भयुः, 

अथ कालविरोषावच्छेदेन तृपतिकराणि । 

(० ३ दरो० २ आरम्य २७ पर्यन्ताः) 
तिटव्रीहियवेमीसेरद्धिभूलफलेन वा । 
दतेन मास भरीयन्ते विधिवत् पितसनूणाम् ॥ 
ढौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन् मालान् हारिणेन तु । 

 आओरभरेणाथ चतुरः शाङ्नेने पञ्च तु ॥ 
षण्मासान् छगमांसेन पाषेतेनाथ सतत तु । 
अ्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नैव तु ॥ 
ददमासांस्तु तुष्यन्ति वराहमदिषाभिवेः। 
शाशकुभेयोमीसिन मा।सानेकादशोव तु ॥ 
संवत्सरन्तु गव्येन पयलला पायक्तेन तु । 
वार्ध्रीणसस्य मांसेन ततिद्वादशवार्षिकी ॥ 
कालदाकं महशारकाः खड्गलोहामिषं मधु ॥ 
आनन््ययिव कदपन्ते सुन्यज्ञानि च सवेशः। | 

उरभ्रो-मेषः। मदिषोनल्ुकायः। भमिषमां स्म् । एतस्य च विकदपः, 
"'मराहिषाणि च मांसानि भरद्धेषु परिवजयेत्"' इति विष्णुपुराणे प्रतिषे. 
धात् । आवद्यकमां सा माबेऽनुकस्पविधानमिति केचित् । तत्राष. 
द्यकहारिणादिम्योऽधिकग्रश्चसायु पपत्तेः । 
माकष्डेमपुरागे, 

विदरयेस्तु पडते विसैः श॒ङ्गाटकेस्तथा। 
कंषुकेश्च तथा कन्दैः ककेन्धुददरेरापि ॥ 
पलेवतैरा क्कैश्चाप्यक्षोद; पनसैस्तथा । 
काकोदया क्षीरकाकोद्या तथा पिष्डालुकषेः शुभैः ॥ 
छाज्ञामिश्च सधानामिखयुसेषो चिरे; । 
लषेपाराजशाकाम्यां इडे राजजम्बुभिः ॥ 
प्रियालामलकेसुख्यैः फल्गुभिश्च विलम्बकेः 
वंशाङ्रेस्ताटकन्देदचुक्रिकाक्षीरिकावचेः ॥ 



५९  बौरंमिपरोदयत्य भदप्रकाबे- 

वोः ल मोचरेकुचेस्तथा वै वाजपृरकैः। 
मुज्जातकेः पश्फलेभकशष्यमोभ्येस्तु सर्तेः । 
रागसाण्डवचोष्यैश्च त्रिज्ञातकखमन्वितिः । 

` इचैस्तु मास प्रीयन्ते भाष पिवरोन्रुणां । 

कन्दः=पुरणः । ककोलीक्षीरकाकोत्यौ गौडदेशे प्रसिद्धे । सष 
पेति आीलिङ्गतया निदेशः छन्दसः । राजशाकराजयक्षवास्य 
शाकम् । शदीचत।पसत खः । राजजम्बु-जस्बूविशषः । . सुदगान्यामलका- 
निन्स्थुलान्यामदछकानि । फल्युनशचुदरामलकम् । विकम्बकानि=पटोलकानि । 
पजातकगौडदेशे भरकिदम् । श्करामष्वादिद्रव्ययोगेन मधुरीहृताः 
रसा रागाः । अस्छस्तयगेने खाण्डवाः । 
कत्यामनः--- 

अथ वततिःत्राम्यमिरोषधीभिमीसं वु्तिरारण्यामिवा, तदलाभे 
भखुफठेरद्धिषा सद्ननिनो तरास्तपेयन्ति ऊागोक्लमेषा भारम्धभ्याः। 
शेषाणि क्रीत्वा रष्वा स्वय सूतानां वा दृश्य, यवेन मासम्, मासद्वय, 
भरस्येन, श्रीन् मासान् हारिणेन सुगमा सेन, चतुः शाङ्ुनेन, पञ्च रौरवे. 
ण, षद् छेन, सप्त के्मैणाष्टो वाराहेण, नव मेषमांसेन, दशा मा 
हिषेगेकादशा पार्षतेन, सम्वत्सर तु गम्येन पयस्ता पायसेन वाः षा 
प्षीणतसतस्य प्रासेन दवाद्शचवषा गे अक्षया वृत्तिः। खङ्गः कालश्चाक 
कोदछागोमधघुम्टाशस्को वषा मघासु च धराद हसितिद्वायायाम् । 
अध वु्तिरिस्यनन्तर उच्यते ईत्यध्याहारः । प्राम्याभिरोषधीभिःयवगो- 
धूमादिभिः सषृहत्ताभिमासं वृति्मैवतीत्यथेः । सम्पूणवृ्िपयांत' 
प्राम्यारण्यालामे मूककफङेरद्धिवा मासं तृ्तिः। अत्रिं वृत्ति 
धुका मांसे्हिमालादिवृ्ति वक्तु तदुपादानविधिप्राद छागदत्या- 
दिना । उच्चर मूलफलादयोऽननेन स्वस्येन सदैव द्तास्तपंयन्ति न 
केवलाः । उज्ञोऽनङ्वान् । अभ्य प्रसिद्धो । इदं च प्राम्योपङक्षणम् । 
ते च पोक्षणादिसेस्कार पूवक आङब्धन्या; संहपनीया इत्यर्थः| 
लारण्यानां वञ्चनां तु क्षणादि लस्कारमन्वरेणापि क्षत्रियादिना 
श्वयं परेण घा हतानां कयाधुपायलम्पादितं मासं भाद्ाकषौ हेयम् । 
धथा च । पलस्य, 

वञयेषू तुरत, भाद्धे यद् प्रोक्षिततामिषम् । 
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राजायुध्यादितं यश्च व्याधिनामिहताच्च यत् ॥ 
भप्रो्ितं~श्ओक्षणादिरहितम् । राजावुत्यादितं सगव्येन स्वयमनुर्पा 

दितं वजयेत्। भ्याधिनामिहतात् पशायत् गृहीते तैवापे वज्यत् 
इर्यः । भये च भपरोक्षितनिषधोप्राम्यपश्युविषयः मारण्यास्तु भो 
क्षणमम्तरेणपि प्रशस्ता एवेति ब्रह्मपुराणे । 

हारीतः, 

मयुः; 

आरप्यानां तु सर्वेषां प्रोक्षण ब्रह्मणा इतम् । 
अत पव तुते भक्ष्या ब्रह्मणक्षन्नियादिभिः॥ 

क्षत्रियस्तु मुगष्यन विधिना समुपााजतम् । 
भाद्धकषलि प्रशसन्ति सिहभ्याघ्रहतं च यत् ॥ 

( अ० ५ दरो० ३२) 
करीत्वा स्वय वाप्युत्पाद्य परोपहृतमेव च। 
देवान् पित्श्चाच यित्वा खादन् मक्त न दुष्यति ॥ 

अतश्च प्राम्याणा भोक्षणादि हत्वेवाङस्मनम् । आरण्वनां तु 
प्रोक्षणादिसस्कारमन्तरेणेव क्षत्रियादिना स्वयं परेणा हतांक्रि 
यिभिः सम्पा मास्त देयम् । 

उशना 

तत्र वीहियवेमाषेरर्चिता मान्त पितरस्तुत्ता भवन्ति मासा 
मास्स्येन, श्रयं हरिणसुगमां सिन, चतुरोमासान् छष्णक्तारङ्गेण, पञ्च 
शाङ्कनेन, षद् छागेन, सत्त पाषतेन,अष्टौ वराहेणःनश्च दण, मेषेण 
शश, एकादश कूर्मेण, पायसेन पयसा गव्येन सम्वत्सरे, बाघी 
खस्थ मांसेन तुतिद्धौदश्च वार्षिकी । लङ्गमांसेन मानन्रयं भिषा. 
हरन्ति । 

यमः, 

सङ्गश्च कारशाक च लोहछागं तथेव च । 
महाशद्कश्च मण्वन्नं पिश्येऽनन्त्याय कटपते ॥ 

अद्धिभुरुफलेः शाकैः पुण्यवी हियवेस्तथा । 
परणाति मासं दसन भद्धेनेह पितामहान् ॥ 
मत्शयैः प्रीणाति दौ मासौ श्रीब् प्राल्न् हारिणेन तु । 
शल्यकश्तुरोमासान् दः प्रीणाति पञ्चच ॥ 
शशाः परिणाति षण्माखान् कुमे; प्रीणाति सप्त वु 
अष्टो माल् वराहस्तु मेषः प्रीणयते मव ॥ 



९४ ` बीरमित्रोदयस्य भाद्धप्रकशे- 

ना माहिष दश मासस्तु मवयं सुद्रसम्मितान्। 
गव्य हादशमासास्तु पयः पायस्तमेव च ॥ 
धार्घीणस्तस्य मांसेन वृत्तिद्धौदशवारबिकी । 
आनन्त्याय भवेदलं खङ्गमांसं पितृक्षये ॥ 
पिवुक्षयोगया ेया तत्र दत्त महाफलम् । 
कालशाकश्च सङ्गश्च लोहङागस्तथेव च ॥ 
महाशकलमत्स्याश्च पिचयेऽनन्त्याय कल्पिताः । 
यत् किञ्ञिन्मधुखयुकतं तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
उपाक़ृतन्तु विधिना मन्त्रणान्न तथा तम् । 
गवयो-गो सदशः पश्चुः तस्य मांस गावयम् । 

ह्। 

नागरखण्डे, 
अप्राप्तो खङ्गमांसस्थ तथा वारणस्य वा । 
मधुना सह दात्य पायसं पिवत्ठये ॥ 
तेनापि वार्षिकी तृ्िः पिवृणाञ्चो पजायते । 
अभवे चापि तस्यापि शिश्चुमारसमुद्धवम् ॥ 
मासं तु वृतये रोक्तं वत्लरं मां सवजितम् । 

तक्भावे वराहेत्थ दशामसप्रतुष्टिदम् ॥ 
आरण्यमाहिषोत्येन वधिः स्यान्नवमाल्लिक्ी । 

रश्थेवाष्ट मासान् वै पणे स्यात् सघमासिकी ॥' 

छागस्य मासषटूकन्तु शशकस्य ब पञ्च वै । 
चतुरः शस्थकरस्योक्ताल्लयोषिष्किरिकस्य च ॥ 
भासद्वयस्व मत्स्यस्य मास्त कापिञ्जलस्य च । . 

नन्विषां योजयेन्मांसं पितृकार्यं कथञ्चन ॥ 

पतेषामीपि चाभावे पायसेन नराधिप । 
| अयत्नानि, 

प्रेताः । पाथसतिलङशगब्रह्यसुव चे लाहरितसुङ्गहृष्णमषिदयाः 

भाकम्रिवङ्कयवगो भूमश्चविकारान् दधात् । पयवं=पयसिषिद्च मो. 
दनः। तिलतण्डुसिद्ध ओदनः शरम् । बरहुववेलानआंदिस्यमक्ता। 
विकारदाण्ड्ःप्रस्येकं सम्बभ्यते । इदद्धोपलक्षण तेन याकडिषित दभ्यं 

लस्य सर्वस्य विकारान् दथादित्यथेः । अत्र विकारपदधवणान्न 

, गोपूमवीहियवादीना लाक्षत् देवत्वं किन्तु प्रीण पुराडाश्च. 



क।रवि्षादच्छेदेनदिकरपदाथीनिणेव! । ५९ 

प्र्ृतित्ववत् दिजाविकतृकथादे ब्राह्मणमोजजनसाधनीभूतान्नग्रहति- 
तमेव । आमघ्द्धे तु वञ्चनात् सक्षात् प्रदयता । अन्रचहृह्यरा 
दनां सम्भवत समुर यः,मोजनश्चा धनत्वेन छेके तथेवावगतस्वात्। 
देवल 

ततोऽन्नं बहु सस्कारनेकम्यज्ञनमस्यवव् । 
चोष्यपेयलमुद्धं च यथाशक्त्युपकद्पयत् ॥ 

संस्छारान्परि चादयः । व्यलनं-दूपादि । दन्तेरसण्डथ यद्ध्यते 
तद् मक्षयम् । चोष्यम्ल्यघ्युखण्डादिकं । पय =पानकादि । 
्र्मपुरगे- 

गुडश्चकरमरस्यण्डी देय फाणितमुमुरम् । 
गव्यं पयोदधि चृ ते च तिलसम्भवम्॥ 

शकेराभेदो-मरस्यण्डा । इषत् कथितस्येक्चुरसस्य दव एष विकारः 
फाणितम् । गुडमरिचिलामिधोगोधूमस्थुखूणेविकारो सुरः । तैलस्य 
विधिर्हपादौ शचाकपाकाय अभ्यङ्गो च शेयः॥ 
तथा, 

पायसं शादिसुद्गाच्चं मोदकार्दीश्च मक्तितः। 
पूरिका च रसाला च गोक्षीरं च नियोजयेत् ॥ 
यानि चाभ्यवहार्याणि स्वादुखिग्धानि भोद्धिजाः । 
देषदुष्णकटून्येव देयानि भाद्धकमेनि ॥ 

मादकान्हङ्ुकः। । 

दूमपुराणे 
खाज्ञान् मधुयुता दद्यात् सक्तून् शकेरया सह । 
व्।च्छ्ाद्ध प्रयल्लन शुङ्गाटकषेस्त तथा॥ 

वायुपुराणे 

भक्ष्यान् वश्ये करम्भ इष्टका धुतपृरिका । 
शार मधुसर्पिश्च पयः पायस्मेष च ॥ 
सिग्ध उष्णश्च योदयात् भन्निष्टोभफल रमेत् । 
इटकाष्टकाहतिः खण्डे एकाख्योमक्ष्यविदषः॥ 

सोरपुरागे, ` 
विविध पायसं दयात् भक्ष्याणि विविधनति च। 
रेषो चोभ्य यथाकाममुष्णमेष फलं विना ॥ 
दििषत्यपि मांसानि पित्णां पिवृपूेकम् । 



५६ दीरमिग्रोदयस्य भाद्धषकात्े- 

अत्राक्निपाकादनीयास्फलादन्यत् फलम् सस्य तु कटृष्णस्येव 
स्व।तुस्वासाहशस्येव दानमिति हेमादिः । फङमिस्युपलक्षणं भपक्व 

मुखकलदोनाम्। अत पव । कमं 

उष्णमन्नं हिजातिभ्यादातष्यं धय इश्छता। 
अभ्यत्र फलमृरेभ्यः पानकेभ्यस्तयैव च । 

वायुपुराण, 

धृतेन मोजयेत् बिभरान् धृतं भूमो खमुत्जेव् । 
शाकंराः क्षीरसंयुकताः पृथुका निष्यमक्षयाः ॥ 
स्यु सवस्लरं श्रोता बकेरैरमषदेणकेः । 
सक्तून् लाजस्तथा पपान् कुदमाषान् ष्यञ्जनेः सह ॥ 
सर्पिः क्लिग्धानि सधांणि दग्धा सस्छृतभोजयेष् । 
भादधे श्वेतानि यो्यात् पितरः प्रीणयन्ति तम् । 

घतं भूमौ समु्खजेदित्यस्यायमथः तथा षत परिवेभ्यं वथा 
पात्रमापएव भूमादुपरसपेति । वकेरेसतरणेः। 

भोजनैः सतिङैः जोदैमेस्यैः पूपविमिधितेः। 
भत्रायणीमे, तिखवन्मघ्मच्ान्न सामिषे ददात् । पिष्पद्यादयः। प्र. 

भूतमम्नमिष्ट दयात् । 
कष्नोजिनिः, 

यदिष्ठ जीषतोस्यासी सह थात् तस्य यल्वः। 
भथवर्यान्यन्नानि । 

साथायनिः, 

घञ्यमन्न त्रिधा प्रोकं आच्यमान्नयगर्दितम्। 
जातितोगर्हित यश्च यच्च भावादिदुषितम्॥ 
अमोज्यान्नं विजानीयात् अन्नमाश्यगर्हितम् । 
द्युनादिकमन्नं यत् हेयं जतिविगर्हितम् ॥ 
दुष्ट मावक्रियावस्थास्तसगस्तु वतीयकम् । 

अमोञ्यान्नं=-अ मोञ्यान्नानं त्रिविधमपि चाहिक उकम्। 
गोभिर, 

अतिद्युकोप्रखवणं विरसं मावदूषितम् । 
राजन्तं त।मसश्चेव द्ये कभ्ये च बजेयेत् ॥ 



भ्या मल्यनिसूपणप् । ५७ 

अतेदयक्त-द्र्याभ्तर संसर्गेण काठवशाद्वातिष्चत्सितरलम्। उप्रसखण= 
अथिकरवणम् । विरसंन्अपगतरसम् । मावद्षितम्=कापण्यादि 

मिरन्तःकरणाचिकैरिदूषितम् । राजखतामसे मगवदूगीतासु - 
कट् वस्डरवणाच्युष्णतास्णङ्क्षावदाहनः 
आहारा राजसस्येष्टा वुःलशाकामयप्रदाः 
यातयामं गतरसं पति पयुषितं च यत् ॥ वि 

उच्छिष्टमपि चमिध्यं भोजने तामसप्रियम् । 
हभ्ये कव्ये चेति तवक्षाभ्यचु कमार्वत्यथः 

बह्मपुराणे न ति 
आसनारूढमन्नाद्यं पादोपहतमेव ख । 
अमेष्यादागतेः स्पृष्ट शुक्तं पयुषितं च यत् ॥ 
दविःस्विक्ष परिदग्ध च तथेवाप्रावलेहितम्। 
शकेराकेशापाषाणेः कीटेयेख्चाप्यु पटुम् ॥ 
पिण्याकं मथितं चेव तथातिलषणं च यत्। 
सिद्धाः छताश्च ये मक्ष्याः प्रत्यक्षकवणीकृताः ॥ 

(१)वाष्माववुष्टाश्च तथा दुद्ेशोषहता अपि। 
वायसैश्ोपुक्तानि वञ्यानि धादकमेणि ॥ 

भासनाङ्ढ-भूव्यतिरि क्ताधिकरणस्थापितपात्रस्थितम् । पदेप्दतं= 
साक्षात् माजनद्वारा वा पादस्पशक्ाषतम् । दिःसिन्न्धारहय पकम्, 
तच्च पक्षस्योद्नादेः शुष्कस्य पुनमोदेवायोदक निनीय पादितम्, यस्य 
त॒ सूरणादेरधिश्रयणद्धयेनैव पाकः प्रसिद्धस्तस्य तु तावद्वयव वक 
पवासा पाक इति तत्रापि न द्विभ्पक्ता इति हेमाद्रिः । भग्राषलेहितं-अत्रे 

उर्पार भगे माजौरादिभिरषलीढम् । मधेतं=भलोडितं के । 
विद्धाः इताः=विरसंस्थिताः पयंटादयः। 

वर्ज्यमुदकसुक्त् ब्र्माण्डपुरागे-- 
दुगैन्धि फोजिकं वज्यै तथा वै पट्वलोक्कम् । 
न ठमेद्यत्र गोस्तुतिं नक्तं यश्चैव गृहते ॥ 
यन्न सवाथसुत्खष्ट यञ्च मोञ्यनिपानजम् । 
तद्धञ्पं सिं तात सदैव पितृकर्मणि ॥ 

निपानज् कूपसमुदध्रतपद्वदिपियादकधारणाथजलाशावजम् । 
इति भाद्धीयभक्ष्याभक्ष्यनिर्भयः । 
~~ ~ ~ न ^ न= ० न 

( १) बाञ्श्षा चाषधूतानीति निणयसिन्धौ पाठः । 
८ वषीऽ भिम 

-------~न 



५८ वीरमित्रोदयस्य भादधप्रकाषे- 

अथ भाद्धीयत्राह्मणनिङ्पणम् । 

तत्र ब्राह्मणत्व ज्ञातिभान् ब्राह्मणः । ब्राह्मणत्वं च विद्युखमाता 
पितृजन्यत्वल्लानसदषतप्रत्यक्षगस्यं जातिरूप रक्तत्वावान्तरज्ञाति. 
वत् । तदेव ब्राह्मणपदगप्रबुसिनिमिस्तम्। न च यज्ञनाध्यापनप्रतिप्र. 
ह। दि प्रहृत्तिनिमित्तम स्त्विति वाच्यम् । याजनादिवि धौ ब्राह्मणस्योहे- 
श्यत्वेन पुवप्रलिद्े्तापेश्षतवात्, य।जनदेविं घेयत्वेन पश्चाद्धाविष्वा 
व वेष्ट्यधिकरणोक्तन्यायेन (१) पृथैप्रव्तिनिपिचत्वायागात्(२)। आ. 
हवनीयादौ त्वनु पपस्या तदाभ्यणम्(३) । प्रतिप्रहादिनिवृचेष्वभ्या. 
तेरापदिक्षाजेयादिषु प्रतिग्रहादि्रषृसेष्वतिष्याततेश्च । 

यत्तु यमशातातपाभ्यामुक्तम । 
तपो धर्मो दया दानं सत्य ज्ञन श्ुतिधृणा । ५ 
विद्ाविनयमस्तेयमेतद्काक्षणलक्चषणम् ॥ 

दति न तच्छब्डधनतिनिमित्तपर, किम्तु दण्यकव्यसम्प्रदानग्राह्य 
णप्रादास्तथपरम्। घत पव- 
बोधाये, _ ध 

विद्या तपश्च योनिश्च पतद् ब्राक्षणलक्चषणम् । 
विद्यातपोभ्यां यो हीनो जादविन्नाक्षण पव सः॥ 

इति विध्यारहितेऽपि ज।ति मात्रेण ब्राह्मणश्वं दशंथति । इति ब्राह्मण. 
रक्षणम् । 

तैत्तिरीये 
याबतीर्वै देवतास्ताः सवा वेदविदि ब्राह्मणे वस्लर्ति। इ्ति। 

याज्ञवल्कयः, ( भ० १ दानप्र० ० १९८ ) 
तपस्तप्त्वासजद्गह्या ब्राह्मणान् वेदगुक्तये । 
तुष्त्थथं पितुदेवानां धमेक्षरक्षणाय च ॥ इति । 

भविष्येऽपि, 

भय ब्राह्मणप्रक्षसा । 

(१) पूष्मामां° अ० २ पा० ३ अधि० २। 
(र) यथा “राजानमभिषेचयेत्” ईइमभिषेकविधो राउययोगात् पूर्वमेव भ्रयु 

कस्य राजशष्द्य क्षत्रियत्वमेव प्रवृत्तिनाभित्ते न तु राज्ययोगः, तथा प्रहृतेऽः 

बरह्मणशब्दस्याद््टविशेषप्रयोज्यं ब्राह्मणत्वमेव प्दृततिनिमित्तं न तु याजजनादियो 
इति ध्येयम् । 

(३) शाधानपाष्यस्येवा ऽऽहवनीयपदारथत्वादिति भावः | 



प्रशस्तव्राहमणनिङूपणमू । ५९ 

आह्मण। दैवत भूमौ ब्राह्मणा दिवि दैवतम् । 
बराह्मणेभ्यः परं नास्ति भूतं किश्चिजगसख्रये ॥ 
अदेव देवतं कुयुः कयुदेवमदेवतम् । 
ब्राह्मणा हि महामाभाः पृज्यन्ते सतत दिजाः ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः समुत्पन्ना देवाः पूवेमिति श्रुतिः । 

ब्राह्मणेभ्यो जगत्सवै तस्मात् पृज्यतमाः स्मृताः । ` 
येषामद्नन्ति वक्रेण देवताः पिदरस्तथा । 
ऋषयश्च तथा नागाः ज्किम्भूतप्राधेक ततः ॥ इति ब्रह्मणप्रशेखा । 

तत्र भ्राद्धीयग्रशत्ता ब्राह्मणाः । 

तत्र ्त्रियस्य प्रशस्तत्वमाद- 
वशिष्ठः) 

श्रोजियायैव देयानि हव्यकव्यानि नित्यश्ञः। 
अश्रोत्रियाय दत्तं हि नादन्ति पितुदेषताः। 

भोजिथलक्षणमाद- 
देवलः, 

एकां शाखां सक्या वा षड्भिरङ्गेरधीस्य वा । 
षट्कमनिरता विप्रः धो्रियो नाम धर्मषित् ॥ 

षद् कमोणि यञजनयाजनध्ययनाच्यापनप्रतिग्रहदानानि । 
ब्रहमवैषतंऽपि, 1 । 

जभ्मना ब्राह्मणो जेयः सस्कारोद्विज उच्यते । 
विद्यया याति विग्रह निभिः भोत्निय उच्यते ॥ 

अत्रायुस्यूतस्वात् स्वे्र स्वशाखाध्ययनमरेव भोतियपदप्रशरति, 
निमिखप्, इतरतु प्राशस्स्याथमिति बोध्यम् । “भोजियदछन्दो ऽवीते, 
(पा० ५।२।८४) ईति स्मुस्था कमोचुष्ठानाधनपेक्ष्येव छन्दो ऽध्येतथ॑व 
भोत्रियेति निपतनाश्च । हभ्यनिनदेवोदेशेन दत्तानि हवीषि । कभ्यानि= 
पित्रचदिद्य शतानि । भोत्रियेभ्वपि विशेषमाह- 
मनुः 

शानोर्ष्टेषु देयानि कव्यानि च दर्वीषि च॑ । 
न हि हस्तावखण्दिग्धो रथिरेणव श्ुतः ॥ इति । 

( अ० ३ इलो° १३२) 
५.) 

जानोष्कृध=विधोच्छृष्टाः । दिग्धोन्लिप्तौ । तथा च स पवो. 



६०  चौरमित्रोदयस्य भद्रक 

त्रियायेव देयानीत्युक्त्वा- 
स्श् हि सहस्ाणामनू चां यत्र भुञ्जते । 
पकस्तान् मन्त् भ्रीतः स्वानहेति धर्मतः ॥ इति 

(भऽ ३ इलो० १३१) 
अनृचाम्=अधमेक्षानाम्। सध्ययनस्य “श्रो ज्नियायिवः'' देयानि हत्यत 

पथ प्रातिः, अनधीयाननिामप्राततेः । प्रीतस्तरपिंतो मोजित इति यावत् । 
सर्वास्स्तानच्खानदति स्वीकरोति वेरमेदमापद्यते । एवं च तेषु सह 
शछ्लादिसङ्खदेष्वपि जितेषु यत् फर तदेकेनापि छभ्यत त्यर्थ 
इति हेमाद्रवा्यः । वस्तुचस्तु एतस्य वाक्यस्य पृवोक्तभो्ियस्तम्प्र- 
दानक्षद्(नविधेः प्रशं सा्थैत्वमेव युक्तम् । मेषातियिना तु अनरुचा इति 
प्रथमाबहुवचनान्तपाट उवुधरुतः, तर्मन् पक्ष अनृचाः सहश यश्र 
भुञ्जते इति सम्बन्धः । 
गोतमः 

शोत्रियान् वाम् ङपवयगशीलसम्पल्ञान् युवभ्यो दनि प्रथममेक 
पिवृधदिति । वाकूसम्पन्नाः=वद्रास्ञावद्ः । रूपसम्पत्र=घुन्दरा 

वयःसम्पन्नाः-नातिस्थविरा अपरिणतवयल्लश्च । शालसम्पन्नाः=पनो- 

वाक्यैः क्षकरप्राणिदहितक्ारिणः । युवभ्यो दानं प्रधानमेके म. 
न्यस्ते ते हि भाद्धीवयनियमसम्पाद्नक्षमा भवन्ति । पिकृवदेक पित- 

रभुदहिरश्यं स्थविरं भ्रपितामहमुद्िभ्य स्थविरतरमिति । 
विष्टः । पितुभ्यो दधात् पृवदुन्राह्यणान् सक्ञिपात्य यतन् गू 

हस्थान् साक्चनपरिणतवयसोऽविकमस्थान. भोत्रियान् शिष्याननः 

म्तेवासिन इति । पृषद्यः भाद्धदिनात् ; सन्निप्य=भामश्छय । यतयःनप्र्- 

जिता, । ते च- 
मुण्डान् जरिङुक(षायान् भषद्धकाद्े विजयेत् । 
शिखिभ्यो धातुरकेम्यल्जिदण्डेभ्यः प्रापयेत् ॥ 

इति धचनाव् । साघुखक भदित्यपुराणे-~ 

अक्रोधना धमेपराः शान्ता हामक्षमे रताः। 

निस्पृदाश्च महाराज ते विभ्राः साधकः स्मरताः ॥ इति । 

धोरपुराणेऽपि, 
गङ्गावश्रुनयोमध्ये मध्यदेदाः प्रकीतिंतः। 
तश्नोस्पक्ना हिज ये वे साधवस्ते प्रकारिता, ॥ इति । 



ध्षस्तश्र कणानरूपर्णम् 8१ 

अपरिणतवययन्नातिश्थविरान् , अविकमेश्यन्~प्रतिषिदक्रियाषजज. 
कात् । अनन्तेवाधिनभ्सवकभिन्नान् । 

कत्यायनः । खञातकानिति, पकं यतीन् , गृहस्थान् साधून वा, 
त्रियान् , ब्द्धाननवद्ान् , स्वक्मस्थाश्च। कव्यं च प्रशान्तेभ्यः 
प्रदीयत हति.। जा तकासिषिधाः । 
तथा चं चमः 

वेदधिद्यात्रतस्लाताः अजेया वेदपारगाः । 
तेभ्यो हव्यं च कव्यं च प्रश्ान्तेभ्यः प्रदीयते ॥ इति । 

वेदमात्रमघीद्य श्ातो वेदज्ञातः। षेदाथंविचारं समाप्य ज्ञातो विया. 
ज्ञातः। वतानि समाप्य स्नातो व्रतस्नात इति। 

कत्यायनोऽपि । 

त्रयः लातका मवन्ति विधास्नातक्ो वतस्नातक्षो केथधावतस्नात 
क इति । समाप्य धेदं असतमाप्य वतं यः स्षमावतेते स वियाज्ञातक; । 
समाप्य वतमक्चमाप्य वेदं यः समार्त॑ते स त्रतजतकः। उभयं स 
माभ्थ यः समावतैते स विथात्रतस्नातक इति । बृदो-विद्यातपोभ्यां भष्ठः 
न तु वयसा, युवभ्यो दानमित्याशुकतेः । भवयं दोषः स स्वतः पित 
भ्यो मातृतश्च येषां नास्तिते तथा। ये मातृतः पितृतश्चेस्याश्वरय 
नोक्तः । स्ववणाश्रमविहितकमेनिरताः स्वकमेस्याः । 
अपस्तम्बः; 

शुचीन् मन्नवतो विप्रान् सर्वृत्येशु भोजयेत् । 
भगु; [, 

यज्ञेन भोजयेत् भदे बदवुच वेदपारगम् । 
शाखाम्तगमथाध्वयु छन्दोगं धा(१) समास्तिगम् ॥ इति । 

( ० ३श्छाऽ१४५ } 
बदेडचमज्श्ुगवेदिनम् । भव्वयु-यजुर्वेदिनम् । वेदपारगशालान्त 

गसमा्तिगश्चब्यैः सम्पू्णेशासलाध्यायिन उच्यन्ते । 
वृहस्पतिः, 

दयक भोजयेत् भे हइन्होग तत्र भोजयेत् । 
ऋथो यज्ञूषि सामानि ितयं तत्र विद्यते॥ 

व सि, [कि क १ ता पं ~~ = [व त ` त 

(१) पभा्िकमिति सुद्ितुश्तके १।४: । 



४९ बौरभिग्रोदयस्य भाद्ध्रकषे- 

ऋचा तु वृष्वति पिता यज्ञुषा च पितामहः । 
पितुः पितामहः सान्ञा छन्दोगोऽभ्यथिकस्तवः ॥ 

शातातपः, 
भोजयेद्यद्यथर्वाण दैवे पिश्ये च कमणि । 
अनन्तमक्षयं चेव फर तस्येति वै श्चुतिः॥ 

भनन्तन्विरस्थापि । भक्षय=बन्युनम् । 
यस्त्वन्य भोजयेश्टादे विद्यमानेष्वथ्॑सु । 
निराशास्तस्य गण्छत्ति देवताः पितृभिः सष ॥ 
तस्मात् सवेप्रयक्ञेन धादकाटे त्वथर्वंणम्। 
मोजयेदब्यकव्येचु पित्रणां च तदक्षयम् ॥ ¶ति । 

पतेन यथा कञ्या तथा हविरिति वचनात् ञ्नाम्बन्तो धजमानवेक 
समनशाखा एष धादे ब्राह्मणा इति वदन्तो निरस्ताः । यथा कन्ये 
त्यादिवाक्यस्य हविः निश्चातकुलशीरुलादिसम्प्रदानककन्यास।- 
हदयपरत्वेनाप्युपपतेः न कश्चिद्विरोधः । अत पव कुलवंशादिशचान- 
मावश्यकमुक्तम् मार्स्ये, “जातवशाकलाग्वित' इति । येऽपि “यज्ञन 
मोजयेख्छ्ादधे"' इत्यादिवचनेन वहशूचादीनां श्रयाणामेव परा्तसवात् , 
“एषामस्यतमो वस्य भुञीत भाद्धमर्चितः । पितृणां वस्य वृक्तिः 
स्यात् शादवती साततपौरषी धति वाकयस्याथवेणनिषेधार्थस्वमाहु- 
स्तेऽप्येतेनेव निरारृताः । उक्तवाक्थस्य तु "अथकवौणं भोजयेत् इति 
्त्यक्षविरोधाव बदृदचादिप्रशेसार्थष्वेन छन्दोगं वा समातिगमिति 
चकाराथसमुश्चयनिरासलायेत्वेन चोपपत्तेनोथवेणनिषेधा्थत्वमिति । 

याहवत्क्यः, ( अ० १ भअ्प्रण छा २१९) 
श्वाः जवेषु वेदेषु भोभ्रियो बराह्विद् युवा । 
वेदा्थविद् ज्येष्ठल्लामा जिमधुः त्रिञ्ुपणकः ॥ 
कर्मनिष्ठास्तपोनिषठाः पञ्चाभिन्रह्मचारिणः। 
पिवमावृपराश्चेव ब्रह्मणाः भादखसम्पदः ॥ इति । 

( अ० १ भद्धप्र० शऋछो० २२१ ) 
चतुष्यैषि वेदेषु अध्येवृणां मध्ये मुखयोऽध्येता अप्रथः । ब्रद्म-भौ. 

पनिषकार्मा । तिमघुर्िमभ्वास्ववत।नुष्ठानपृवेक तद् स्यक्रग्वेदे कदे - 
शाध्येता । त्रिपणेःमधु मेतु मामित्यादि तै्तिरीयशाखान्तगीतयन्न 
लितयाभ्येता । य ६दं जिषुपणेमितिश्चुतो तेष्वेव निरदशाव् । कल्पतरु 



प्रशस्तत्राह्मणनिङ्षणमर। ६३ 

'चतुष्कपदी युवतिः सुपेशा' इति करण्वेदान्तर्गेतं सुपणपवोपला्ितं 
क्ह्शरयमित्याह । ज्ेष्ठसामारसामवेद मागाभ्येता । पकरानिः्न्गाहंपत्य. 
दक्षिणाग्न्याहषनीयस्तम्यावसथ्याः पञ्चाश्नयो यस्य सन्ति सतथा। 
अथवा छान्शरयोपनिषत्पटिवपञ्चाश्निषिाध्येता पकाग्निः। पते श्रा. 
हमणाः भाद्धस्य सम्पदे समरद्धये मवन्तीत्यथः। 

ब्रह्माण्डपुराणे, 
ये च भाष्यविदः कचिद् ये च व्याकरणे दताः। 
अधीयानाः पुराणे वै धमेशाङ्मथापि वा॥ 
ये च पुण्येषु तीर्थेषु छतरनानाः इतश्चमाः। 
मलेषु वैव स्वेषु भवन्यवभुथष्तुताः॥ 
अक्रोधनाः दान्तिपरास्तान् भाद्धेषु नियोजयेत् । 

माष्याणिन्पाणिनिषुत्रादिमाष्याणि। 
मात्स्य, 

तथा, 

आधर्वेणो वदवि शातवंशः कुखान्वितः। 
पुराणे ब्रह्मण्यः स्वाध्यायज्ञपतत्परः ॥ 
शिवभक्तः पितृपरः सु्यमक्तोऽथ वैस्णषः। 
ब्रह्मण्ये योगविच्छान्तो विजितात्मा सुशीरघान् ॥ 
परतस्तु मोजयेन्नध्यं दैवे पिये च कपरणि। 
मण्डलब्राह्मणक्चा ये ये सक्तं पौरुष विदुः ॥ 
तांस्तु इष्टा नरः क्षिप्र सर्व॑पापेः पसुच्यते । 
कातर्द्रियजाप्येषु निरता ये विजोत्तमाः॥ 
पितृन् सम्तारयन्ध्येते भे यज्ञेन मोजिताः। 

गायत्रीजाप्यविरतं हव्यकथ्यषु योजयेत् । \ति। 
ब्रह्मपुराणे । 

षडङ्गविथाश्चानयोगी यज्तत्वद्च पव च ॥ 
भयाचिताश्ची विप्रो यः भदकदपन्च एव च। 
अष्टादशानां विद्यानामेक्स्या आपि पारगः॥ 

अष्टादसविथाश्च याक्षवल्क्योक्ताः बतुदंश- 
पुराणन्यायमीमांसाधमेशाजाङ्गातिभिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुदश ॥ इति । 

( अ० २ उपाद्घातप्रर ्छो०्द३) 



६४ वीरमित्रोद यस्य भाटपकाषे- 

आ।युर्वहो धनुर्वेदो गान्धवेश्चा्थेशाखकम् ॥ 
इति स्मरत्यन्वरोकाश्चत्वारः । शिक्षा कटपो व्याकरणमिश्यादि ष- 

डङ्कानि। 
मन्वादिधमशाञञेतिहासवत्तापि परशस्त हत्वाह् स प्व- 

बहुना किमुक्तेन इतिदालएराणवित्। 
भथवैिरसोऽध्येता ताबुमौ पितृभिः पुरा ॥ 
तपः कृत्वा नियोगा प्रार्थितौ पिवृक्मेणि । 
अथवैश्िरोनवेद मागविशेषः ॥ 

अह्यवेवते, 

अक्ट्पतान्न चणिङ्कान्तं इशावृतिमयाचकम् । 
पकान्तश्चीरं होमन्तं सद्ा श्राद्धेषु भोजथेत् ॥ 

न विद्यते कट्प्तमन्न यस्यासौ भक्टपताप्रः। इणीच्दयाधान् | हन्तो 
वतश्रान्तः । घृणी चालो क्वान्तश्च पृणिह्ठान्तः । अथवा घुणिभिः सौर 
किरणः कान्तः तीथयात्राहौ आतपेन पाडत श्ट्यर्थः। इशान्परतिप्र- 
हादिसङ्काचम इृचि्वंतने यस्य स तथा । हैमान्-लज्लावान् वागादि 
खापलनिधुस्यथमेतत् । 
तथा, 

पल्लीपुत्रस मायुक्तान् भाद्धकषमेणि योजयेत् । 
देह स्यां स्थता पक्षी न समप्रो बिना तया॥ 
नचापुत्रस्य लोकोऽस्ति श्रुतिरेषा सनातनी । इति । 
लेकः-बहष्टञजन्यः अभ्युदयः ॥ 

नन्दिपुराणे, 

यतीन् वा बालल्िल्यान् वा भाजयेट्ादक्मंणि । 
वानपरस्थोपकुवौ णौ पूजयेत् परितोषयेत् ॥ 

वाटसपत्यसंहितायां, 

ङ्किरोनारदभू गुश्ह स्पत्युदिताः श्ुतीः। 
पठन्ति ये धदधानास्तेऽभमियोञ्याः प्रयन्ञतः । 

, , वषेदाप्तनिष्ठाः भद्धेषु व्थाख्पातारो विशेषतः ॥ इति ॥ 
सवतः 

` प्रयक्ञादधष्यक्यानि पात्रभूते दिज्ञश्पति । 
प्रविष्ठाण्यानि विदाद्गेः फलागन्रयमभीप्ुभिः ॥ 



प्रशषस्तत्र हमणनिङर्पणय । ६५ 

पात्रङक्चण माह शइवक्षातातपः-~ 
स्वाष्यायवान्निधमवा स्त पस्थी शानदिश्च यः। 
क्षाग्तो दान्तो सत्यवादी विप्रः पात्रचिहदोच्यते ॥ इति । 

स्वाभ्यायवन स्व चाच्ययनाध्यापनाथैश्चनप्रवच्चनाहिभिः। 
नियमाः, ६ ॐ ० ९ ९ ^ 

स्ननमोनोपवासेञ्यास्वाध्यायोपस्थनिगप्रहाः। 
नियमा गुख्डयुभषाश्ोचाक्रोधाप्रमादता। 

( अ० २ भ्रायश्िस्तप्रण ड०° ३१३) 

इति माहवल्क्योक्ताः । स्नान = नित्यं नैमित्तिकञ्च । मोन=निविदखवास् 
परिषजंनम् । उपवासो=विद्ितः । उपत्थनिप्रहम्=निषिद्धरेतोविमोक।- 
निषुतिः। भप्रमादतान=धिधिप्रतिषेधयोः सावधानता। 

याज्ञवस्क्यः, ( अऽ १ हानप्र° गो० २००) 

न विद्यया केवलया तप्ता वापि पत्निता। 
यत्र बुत्तमिमे चोमे तद्धि पात्र प्रचक्षते ॥ 

अस्याथेः, केवलया विद्यया श्रुताध्ययनमात्रसस्पस्या न पात्रत्वं 
नापि केवलेन तपसा श्मदमदिना, भपि शब्दान केवलानुष्ठानेन 
केवलया जात्या वा दनि पूणेपात्रत्वे किन्तु यत्र ब्राह्मणे (१)६सम् , एमे 
विधातपसी चोभे तदेष पृण पात्र मन्वादयो हवते । यद्यपि केषलवि 
धातपस्तारपि पात्रताभयोजकन।स्त्येव, “किञ्चिद् षेदमय पत्र 
किञ्चित् पान्न तपोमयम्” इति वचनात् । तथापि नात्र पृणेपात्रतोक्ता, 
किञ्ञित्पात्रमिस्युकेरिति। 

महाभारते 
सङ्गस्तु चतुरो षेदान् योऽधीते वे विजषंमः 
षड्भ्योऽनिष्रतः कर्मभ्यस्तं पात्रमृषयो विदुः ॥ 

वड्भ्बो यजनाादेभ्यः, अनिन्त्तिः सत्यधिकरे प्रषूत्तिः। 
खः 

` निक्षः रवृ सिश्च पूणालुः सकठेन्दरियः। 
विमुक्तो योनिहोवेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते ॥ 

ध्रीणि कुलषिधाबलानि शुद्धानि विद्ुद्धानि पातित्यापदको- 
षरहितानि यस्य स त्रिशयञ्ठः । पण़ःनदयाद्युः। योनिदोषाः-योनिक्त( हये. 
कारणभूताः 

(१) भदुधरनमिति बिहनेश्वरः । 
वीणग्मिश 



६६ वीरमित्रोदयस्य भादप्रकाक्ष- 

वेरिष्टः+ | 
इवाध्वायाद्यं योनिमन्तं प्रशान्तं 
()वेतानक्षं पाप्मीदं बहुक्म् । 
खाीषु क्षान्त घामिकं गोश्चारण्यं 
वरते; क्ञान्तं अहयणं पात्रमाहुः ॥ 

लषु क्षन्तः=सदिष्णुः, सयलाभज्ञनेतदुःखसहनश्चीलः । बतङ्नान्तः= 
त्रताचुष्ठानिन शोषितेन्दरियररीरः। परमपाज्रमाह म्याघः- 

किञ्चिद्ेशमयं पात्र किञ्चित् पात्रं तपोमयम् । 
असङ्कीणिभ्तु यत् पारं तत् पात्र परमं स्मृतम् 

अस डणस्योनिसाङ्कयेपतितसंसगेरहितम् । 

बृहस्प्तिः, + चका ५ ५ ५, 
ब्रह्मचारी भषेत् पाशं पात्रं वेदस्य पारगः। 

तथा, [| , [| के के, [ रष 

पात्राणासुत्तम पत्र शूद्रान्नं यस्य नोदरे । शइति। 
शूदरार्पक्मनतिक्रान्तडयहमामे वा प्रतिगरृ्य भुज्यते तत् शृदारम् । 

क्ऋन्यभङः) 

अतिथिश्च तथा पत्रं तत् पत्रं परमं विदुः! 
अतिथिरक्तो मनुना- 
पकरा्रन्तु निवसन्नतिथित्राह्मणः स्मृतः। 
अनित्य हि स्थितो यस्मात् तस्मादतिथिरुश्यते ॥ 

( भ० ३। ऋछो०° १०२) 
भविष्यपुराणे, 

क्षान्त्यस्पृहा दमः सत्य दान शची तपः भतम् । 
पतदश्टङ्गपुदिष्ट परम पात्रहक्षणम्॥ इति । 

अत्र सवत्र किञ्चिदेदमयं पाश्रमिस्याहि वचनात् विद्यादीनां प्र 
व्येक पात्रताप्रयोजकत्वासन्र तत्र गुगाधिक्ष्यं पात्रतारतम्ययेति 
हवम् । 
ग्मः। , र 

चऋषिवती कषोकशथ तथा दादकशवार्विकः। 
ब्रहमदेयसुतश्ेव गभेदादः सदस्लदः ॥ 

कषक =क्रषेः किञ्जिन्न्युनगुणः। 

(१) बैतानस्थमिति दमद्रो पाठः| 



श्रक्षस्तत्राह्मणनिरूपणमर् । ६७ 

ऋषेः किचिद् गुणेन्युनो ऋषीक इति कीर्तितः ॥ 
एति सुमन्तुस्मरणाते । दादशवाबकषदत्रतचारी दादश्चवा- 

पिः । सदलशेर्गोसहश्च द इति मेधातिषिः । सहक्ञदक्षिणक्रतुया- 
जीत्यपरे। 

तथा। 
चान्दायणव्रतचरः सत्यवादी पुराणवित् । 
विमुक्तः स्वतो धीरो ब्रह्मभूतो हिजोचमः ॥ 

धर्वतः-जञायमामो वै ब्राह्मण इत्वादिश्वुतिबोधितणेत्रयादिति 
शषः। सर्व॑तो-ब्रह्मातिरिक्तविषयादिति तु युक्तम् , "धीरो ब्रह्मभूते 
इति उच्तरप्रन्धसखममिष्याहारत्। 
तथा। 

अनमिन्रोऽनचामित्रा मेशरश्चामविदेव च । 
न विधते अमित्रं शश्च स्य।न च स्वयं कस्यापि शशुी्रीरतश्च 

मवति । 
तथा । 

स्नातको जप्यनिरतः सद्! पुष्पबदकिप्रियः। 
स्नातकम=ल्ञ नोत्तरं प्राग् विवाहात् । परमेद्वरपृजञा्ये पुष्पं 

वलिख्पहारश्च साधनत्वेन प्रियं यस्य स तथा। 
शङ्खलिखितावपि । 

अथ पाङ्केय।: । वेदवेव् गवत् पञ्चान्निरनु चानः स।ङुःधयोगो - 
पनिषद्धमशाङ्जविच्छ्रोत्रियः, त्रिण।चिकेतः त्रिमधुः, त्िद्खुपणेको जये. 
छसषामगः। साङ्खथयोगोपनिषदडमेशास्ञाभ्यायी बेदपरः सदाप्निक्नो 
मातुपिवुशुभूषुषमंशास्रतिरिति । 

वङ्गथन्कापिकम् । योगभन्पातश्जम् । उपनिषदः-वेद्।ग्ताः। 
पवाद्धं साङ्ग्चादिविदुक्त उततराद्धं तु तदध्येतेति मेद्ः। सदानिकेच्नि. 
व्याञ्चिमान् । 
हारीतस्तु । 

तस्माद् कुदीनाः भुतवन्तः शीखवन्तो इसस्थाः सत्यवादिनो. 
$द्यज्गाः पाङ्केया इत्युपक्रम्य कररीलदहचङूपान् पाङ्क्तयतवप्रयो, 
जकान् शुणानाह । स्थितिरविष्छिभवेदबेकिता योनिसंकरित्वमार्षे 
यत्वं चेति कुटगुणाः। स्थितिः=सम्तस्वविष्डेदः, भापयपि वणभमा- 



पट बौरमित्रोदयस्यं आद्धपरकाशे- 

दिधमविष्छषो वा। पित्रादिपारस्पर्वण वेद्वेदित्वाबिच्छेदवान 
विच्छिनरवेदवेदिता, अथवा भविष्दनो वेद् बेदी चयस्य स त्था 
सस्य भावस्तत्ता । भनतिक्रान्तविहितग्रतिषिदमानिक्लमेत्वम्- 
भयोतिचक$रित्वम् । स्वीयग्रवरणीयच्ू पिज्ञातुत्वमाियत्वम् । एते ङकपुणाः | 

तथ। वेदो बेदाङ्खानि धर्माऽभ्पात्मं विक्षानं स्थितिरिति बडविधं 
श्चुतम् । पाङ्क्त यत्वनिमिश्च मिति शषः 1 षेद्ा अत्वरः । भक्गनिन्शिक्षा- 

कीनि षट् । षमेन्यमश्ास्लम् । भध्यात्मम्=आत्मानास्मषिवेकशाः 

खम् । विज्ञनन्न्ययमामाक्ताहि । स्विति अधाताविस्मरणम् , वदा 

छदठुतस्य प्रमाणप्रमेवाद्यक्षमावनापीरहारेण स्थेयं तात्पयावध।- 
रणं येन जायते तत् , पुराणेतिशाकल वा । . 
आह च म्यासः- 

इविहासपुराणाम्यां वेद्ाथेपुपबहयेदिति । 
एतेषां षेदादौनां षण्णां भषणं शुतमिलयथेः । 
तथा ब्रह्मण्यता देषपितृभक्तता स्म्रता सौम्यता, भपरो. 

पतापिताऽनदयता मूवुतान्अपारष्यं मेत्रता प्रियवादित्वं तक्ष. 
ता शरण्यता प्र्ान्तिश्धेति ्रयोदशाविध काखम् । 

ब्रह्मणि सा श्ुर्व ब्रह्मण्यता । दम्मर हितं दैवपितृकमाचुष्ठावुृख्व देवपि* 
तुमक्तता । रागद्धेषराहिस्यं उमता । सर्वंजनहथचरित्रत्वं सौम्यता । परपी- 
ड।कारेत्वाभात्रोऽ परोपत'पिता। दोषानाविष्करणमनसूयता । भकटठिन 
हृकयत्वं मृदुता । कलदवेमुख्थम्=जपङ्प्यम्। मनःप्रसलादोन्मैत्रता । 
शरण्यता=शरणाहंत। । विद्याद्ययु्खेकः अशान्तः | 

छमा दम दया दनमददसाश्गर्पाडन शच खन जाहः 

तपः; स्वाभ्यायः सत्यवचनं स्षतोषो हदव्रतत्वपुपव्रतित्वं चति 
षाडश्गण बु्तम् । स्वत्वतिडहत्तिपवेकपरस्वत्वापादन दानम् । दैव. 

तोदेश्चिन दव्यव्यागः प्रक्षपश्च मिलितं हेमः । इढ्रतत्वं नाम स्वी- ` 
हृतन्रताऽ्परित्यागः । उपत्रतम्न्यकमत्तयाचाहारलाधवादि; 

अक्रोधो शुदद्यश्चषा शेचमाद।रखाघवम् । 
` अप्रमादश्च चियमाः पञ्धेवोपव्रतानि च॥ 

शति भ्याघोक्तेः । ईति अरशस्तग्राह्मणाः । 
अथ पङ्किरावनादीननुक्रम्य "यक किञ्चित् पिवृदेषत्थमभ्यो 

दसं तदक्षयम्" इति तियमेन पड्किपाबनादहनां विनियोगात् पद्ध. 



पद्धिपावंननिशूपणम् । ` ६९ 

पावनद्य उध्यनत्ते । तेत्र पङ्किपावनानां तावटुश्चषणमादापस्तम्बः~- 
` अपा्ोपदता पङ्कः पाभ्यते येिजोचतेः। ० 

तान् निबोधत कार्येन द्विजाग्र्यान् पड्किपावनान् ॥` ` 
भपाक्तयाभ्मपड्केया वक्ष्यमाणा वेवलक्षादयः) ` तरपा 

दूषितां पाङ्क-ये पावयन्ति पिशा डुवेन्ति तान् निबोधत । तानाह-~ 
अभ्राः सर्वेषु ेदेषु लयेप्रवचनेषु च। 
धोतियान्धयज्ाश्चैव षिद्धेयाः पड्धिपावनाः॥ 

चतुषु वेदेषु, भोस्यते निङच्यते वेद्।थो वेस्तेष्वङ्गेषु चप्रथाः 
भष्ठाः संशयविपयय्युदासेनानादिकललम्धद्ायतोऽ्धत्डङ्गविदः। 

(शजिणाधिकेतः पञ्चाग्िखिद्युपणेः षडङ्गविव। 
अह्मदेयाजुखन्तानो ज्येष्ठसामग पव च ॥ . 

त्रिणविकेतःकत्रिणा्चिकेतास्यवदभागः, सच (पणे) “पीतेदका जः. 
गववृणा" इत्यादिः, तद्भ्ययनलम्बन्धात् पुदषोऽपि जरिणाचिकेत उ. 
ख्यते आचीणेत्रिणाचिकेतास्यवेद् मागाङ्गभूत रतश्च । त्रहमदेयानुखन्तानः= 
ब्राह्मविकवाहपरिणीतापु्ः। 

तथा, _ | 
वदाथंवित् प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सदखदः। 
शतायुश्चैव विश्या ब्राह्मणाः पड्किपावनाः॥ 

पडबिदित्यनेन षेदाथविदोप्युपादनेऽपि वेदाथमात्रवेतृष्वेन १।. 
दयत्वमन्रोक्तमिति न पोनरत्तयम् । केचितु षडङ्गाध्ययनभ्यतिरेके. 
णपि प्राज्ञतया वेदार्थं यो वेत्ति सोऽत्र वेदाथंविदिति न पौनठक्तव, 
मित्याह; । शवायुःन्ज्योतिः शा स्ादवगतं शतवषेमायुयस्य, ख पव न 
त॒ शतवार्विकः । युवभ्यो दानमित्यनेन यूनामेव विधानात् ईति केः 
चित् । बद्धतम धति हेम्नि । 

देवलः, 
भश्नि्ेत् सोमपादचेते ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः। 
कम्यद्धःलामधमक्षाः सातकाञ्चच्निहोत्रिणः ॥ 
अरह्मदेयाचुलन्तानाः छन्दोगो ज्येष्ठसामगः ॥ 

[ (० 

(१) $त्रचित् पृणाचिकेत ईति पाऽ उपलभ्यते । तुणवत् सवेमात्रिकेतिः 

जानातीति तदर्थ । तथा च ब्रह्मपुराणम् । 

भाविकेतीति यो विश्वं तृणवत् सवेनिस्शह; । 
तृणाचिकेतः घ शुददी रगद्रेषविभस््रः ॥ इति। 



७० वीरामिनत्रोदयस्य दमक 

मल्न्घ्राक्षणविद् चतुमंधो वाजजसतेी यः स्वधम्ानधीते यस्य चं 
द शयुदष मावुपिवृवशः भोत्रियो विक्चायते विद्वा, ज्ातकाश्चे- 
ते पद्धिपावना भवन्ति । चुर्ेषः-सवैतोमुक्लयाजी, अथवा चातु. 
भाद्ययाज्ञी । तयो चत्वारो यश्चा; सन्ति । बाजसनेयीन्वाज्जसनेयि. 
शालाध्येता । वमःनप्रवरग्वमागः। 

यमः, 
वेदविदव्रतस्ञाताः ब्रह्मणाः पद्धिपावनाः। 
ब्रतचयासु निरताः ये शाः इशष्त्तयः॥ 
अनुक्रान्ताः स्वधर्मभ्यस्ते दिजाः पड्किपावनाः। 
सन्रिणो नियमस्थाश्च ये विघ्रः श्रुतिसम्मताः। 

त्रतानिन्हष्टरचान्द्रायण्यदीनि । इशाःन्तपोभिः शोषितशरीरः 
इ शगृतयोऽदवस्तनादिषु्तयः । सत्रिण्दति स्थाने मन्त्रिण ईति कचित् 
पाठः, तदा मन्त्रो पायञ्यादिस्तजिष्ठा रत्यर्थः | 

तथा, ि र 
ध्राणिदिसानिदृत्ताश्च ते द्िजाः पङ्धिपवनाः। 
अञ्चिहो्ररताः कान्तार क्षमावन्तोऽनसुयकाः ॥ 
ये प्रतिग्रह निस्नेहास्ते द्विजाः पड्किपावनाः। 

हारीतः, 

दृशोमयतः ओत्रियाल्ञिणाचिकेतजिमधुस्तरिलीपणेसिशीषा 
ञ्यष्ठस्तामगः पञ्चाग्निः षडङ्गवित् रद्रजाप्यूष्वेर्ता ऋतुकालगामी 
तरवविशेति पङ्किपावना मवन्ति । अधप्यन्नोदाहरन्ति। 

पनः पाचनञ्ञेता यस्य पञ्चाप्नयो शृषे । 
छायं प्रातः प्रदीप्यन्ते स विप्रः पड्किपावनः॥ 
सहश्चसतम्मितं प्राहुः जातकं पृवेषत् गुनैः । 
पञ्चारन्यादिगुणेयुक्तः शवला उच्यते ॥ 
भनुचां यदि वा रसनां पडकः योज्ञनमायताम् । 
पुनाति बेदविद् बिभो नियुक्तः पड्किपू भनि ॥ 

्ष्लोमयत इदि। मातृतः पिवुतश्चेरधधः । तिलीष=अयधरद्रवेश्वा 
नरसिरसामष्येत। । ऊषरेतान्नैष्ठिकब्रह्मच।री । तलवित्=भारप्रश्ानं 

चान् गृहस्थोऽपि । पचनण््ैदवदेवाथंपाकोपयोग्यावसथ्योऽभ्यो वा, 
केषां विष्डछालायामावसथ्यातिरिक्तस्य तस्योक्तत्वात् । पावनः=लम्यः 

पवस्य अ पाकपरथोजककदुत्वमावल्लथ्यानियतस्वात् गौण्या बृश्यो- 
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पथ्यते । स्नातकम=पूर्वोक्तिस्िविधः । सहस्रलम्मितमिति लदपङ्. 
कत्युपविषटतराह्मण पांद्धपावकसत्वात् । केखिश्त सहस्षन्राह्मणमोजनजभ्य- 
फटप्रापकत्वात् सहस्रमिति । पवमन्चिमान् शतस कक्ष तन्मितां 
पङ्क पावयतीत्यथैः। 

बह्मण्डपुरणि - 
षडङ्गवित् ध्यानयोगी स्वेतन्त्रस्तयैव च। 
यायावर श्च पञ्चैते विश्ेयाः पङ्किपावनाः॥ 
ये भाष्ये वैदिके केचित्येचग्याकरणे रताः। 
अधीयानाः पुराणे वा ध्मश्ाङ्जाण्यथापि ख ॥ 
चतुदेशानां विद्यानामेकस्यापि च पारगः। 
भाखकदपं पठेद्यस्तु सवं ते पड्किपाषनाः॥ 

छषतन्तरःनशालीनाख्यो गृहस्थः । यायावरः=वरणबुस्या यातीति(?) 
यायावरो गुहस्थविशेषः। 

विष्णुरपि । भय पड्किपावनाः। खणाचिकतः पञ्चान्निःः ज्येव. 
सामगो वेदङ्गस्याप्येकस्य पारगस्तीथपृतो यक्चपूतः सल्यपृतो दान 
पूतो मन्व्रपूतो गायश्राजपानिरतो ब्रह्मदेयानुसन्तानस्िलौपणो 
जामाता दोहिश्रश्चति। 
कूमेुराणे, 

महदिवाथेनरतो महादेवपरायणः 
वैष्णवो धाथ यो निध्यंस विप्रः पङ्किपावनः। इति पाङ्किपावनाः ॥ 

अथ पाङ्ुःपावनपाषना उच्यन्ते । 
मल्स्यपुरणि । न 

यश्च व्यकुरते वाच यश्च मामांसतेऽध्वरम् । 
सामस्वरविधिष्ठश्च पड्किपावनपावनः॥ 

बृदमनुः, 
पृथां तुल्यमेव । 

यश्चविस्यार्मकेषद्यं पड्किपावनपावनः। 
यश्च भ्याङ्कुरते वाचं प्रकृतिप्रस्ययलिमागेन वाचः संस्वरते वेष।- 

करण इति यावत् । भध्वरं यज्घं मीमां सते विखार्यति मीमांल्लक इति 
यावत् । भात्मकेषश्यमू्भात्मैकत्वम् । | 

ब्रह्मवैवर्ते । । 
वेदवेदाज्गविदु यञ्व। शान्तो दान्तः हामान्विलः | 



४३ वीरमित्रादयस्य भादप्रकाशे- 

वीतस्पृ्स्तपस्वी ख पड्कपावनपावनः। 
~; .:. न रज्यते न च दवेष्टि पड्किपावनपावनः॥ 
तौरपुराणे । 

` योन निष्दतिनदेष्िन शोचति न काङ्कति। 
आत्मारामः पुणेकामः पड्किपावनपावनः ॥ 
यस्तु सघांणि भूतानि आतमन्येषानुपश्यति । 
सवभूतेषु चाश्मानं स वै पावनपावनः॥ 
अशानायापिपासाभ्यां शीतोष्णादिभिरेव च । 
अस्पृष्टः शोकमोहास्यां पङ्क्िपावनपावनः ॥ 
मभित्येकाक्षर ब्रह्म उ्याहरत्यनिश शुचिः । 
भस्मैकतावधीर्योऽसौ पड्किपावनपाधनः ॥ 

= गरढपुराणे । 
 साङ्श्षदासख्ञाथनिधुणो धोगशास्नाथैतस्ववित् । 
वेदान्तानेष्ठबुदधिश्च प्रत्याहारपरायणः ॥ 
प्रियाऽप्रियाभ्यामस्पृष्टः पङ्किपावनपावनः। 
श्राणायामपरो धीरो मेत्रःकरुण पच ॥ 
अध्यात्मह्ानपूतार्मां पडङ्किपावनपावनः । 

साङ्श्यं वेदान्ताविरोध । इति पड्क्किपावनपावनाः ॥ 
अथ योगिनां श्राद्धे नियोगः । 

ब्हमवेवते । 
क्रियया गुर्पूजाभिर्योग कुषेन्ति योगिनः । 
तेन बाप्याययत्ते ते पितरो योगवद्धंनात् ॥ 
आप्यायिता, पुनः सोपपितरो योगभूषिताः। 
आप्याययम्ते योगेन तरेोक्ष्थं तेन जीवति ॥ 
पितृणां हि बड योगो योगात्लामः प्रवतेते । 
तस्माच्छ्राद्धानि देयानि योगिनां यज्ञतः सदा ॥ 
बहुखिदः पुरा पोतो मेरो यशो महर्बिमिः। 
निष्यत्यूदश्च निदि ज्ञायते योगरक्षया ॥ 

जीवपरयेरकीमावलखक्षणः सम्बन्धो ` योगस्वहान् योगी ।नि- 
धत्यहम्यातुधानादिष्ृतोपघातराहितः । निरिष्=सकलः । 
मन्ेयपुरणिऽपि- 

योगिनश्च तथा भदे मोजनीया विपश्चिता। 
गोगाधारा हि पितरस्तस्मात्ताब् पूजयेत् सका ॥ 



प्रशस्वव्राह्मणानुकल्यनिङूपणम् । ७३. 

सदेति, प्रजतामावास्याष्टकादिकाठ इस्यथैः। 
तथा, १ ॥ 

ब्राह्मणानां सहन्नेभ्यो योगी त्वश्राशनो यदि । 
यजमानं च भोकतृद्च नोरिवाम्मसि तारयेत् ॥ 

थ 
1 वि॑गाथास्तयेवान्र गीयन्ते पितृक्ादिभिः। 

या गीताः पितृभिः पृषतेटस्यासनमहीपतः ॥ 
कदा नः सन्ततावग्रधः कस्य चिद्धावेता सुतः। 
यो योगिमुक्तशेषान्नाद् मुवि पिण्डान् प्रहास्यति ॥ 

एेलस्येलनाल्ञः। 
इति योगिनां श्रद्धे नियोगकथनम्। 

अथ तेषामेध गृहस्थादिभ्यो ऽधिकत्वमुक्तं वायुपुराणे, 
ग्रहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थश्चतेन च । 
बरह्मचारिसष्स्रण योगी स्वेको विशिष्यते ॥ 

कूमपुराणेऽपि, 

तस्माद्यल्ेन योगीन्द्रमीदवरकशानतत्परम्। 
भोजयद ग्यकव्येषु अलामादितरान् दिज्ञान् ॥ 

योग्यातिक्रमणे दाबश्चोक्तः, छागकेयेन, 
योगिने समतिक्रम्य गृहस्थं यदि पूजयेत् । 
न तत् फलमवाप्नोति सवै गोत्र प्रतापयेत् ॥ 

गहस्थम्=अयोगिनम् । तत्फलम् तस्य भ्रादादिकमणः कलम् । गो. 
तरपू-गोश्र जान् , योग्यतिक्रमजानेतप्रस्थवायासनिना, प्रतापयेत् , दाहयेत् । 
बृद्धशतातणेऽपि- 

योगिने समतिक्षम्य गर्टस्थं यदि भाजयेत् । 
न तत् फलमवाप्नोति स्वगंस्थमपि पातयेत् ॥ 

तस्माद् गृस्थाद्यतिक्रमेण योगिभ्यो श्रे देयसिति । ६ति योगिनां 
भ्रद्धे नियोगः । च 

अथ प्रस्तब्राह्मणालुकल्य उच्यते । 
तन्न मनुः-- + ू 

पष वे प्रथमः कट्पः प्रदाने हव्यकष्ययोः । 
अदुकल्पस्त्वये जेयः सद्ा स{द्रयुष्ठितः ॥ इति । 

| ( अ० ३ ऋो° १४७ ) 
| १० वोऽ भि 



७४  बीरमिध्रोदयस्य शाद्धप्रकाश- 

एषननोत्रिथादिरूपो मुख्यः करप उक्तः, गोणस्वुश्यते शस्यथः 
सद। सद्धिरनुष्ठित शति तु प्रशस।मा्रम्। 

ब्रह्माण्डपुराणे, 
अरामे योगिभिक्चुणां भोजयेखानिनः शुभान् । 
असम्भवेऽपि तेषां वै नेष्ठिकान् ब्रह्मचारिणः ॥ 
तदछामेऽप्युदासीनं गृहस्थमपि भोजयत् । 

उदाधीनःन्दातुरसम्बन्धी पित्रारिमावश्चुन्यो वा । भिक्षवःषि 
शण्डा: । प्यानिनो-वानप्रस्थाः । गृदस्थाश्चोक्तधोजियत्वादिशुणथुक्ताः 

गृहस्थेष्वपि योगिनो मुख्यास्तदभाव बेदाथश्चाः, तदभावे इतः 
काध्ययनमान्रा दत्युक्तं बह्मेवते-- 

योगिनः प्रथम पृज्याः अद्धेषु प्रयतात्मभिः। 
तद्भवे वेदधिवः पाटमा्रास्ततः परम् ॥ 
विनियोञ्य। महानेष पाश्रसाध्यो विधिमेतः। 

भोत्रियथो्िययुत्रस्यालामे केवलयोः श्ोत्रियतत्पुश्रयोः प्रस 
कस्य सुख्यर्वमि्ययक्चायामाह मनुः--( ० ३ कऋछो० १३६ ) 

अधाोश्रयः पिता यस्य पुत्रः स्याद् षेद्पारगः। 
अश्चोत्रेणो वा पुत्रः स्यात् पिता स्याद् वेदपारगः ॥ 
ल्यायांसमनयः(>थाद्स्य स्यारक्ोत्रियः पिता । 
मश््रसस्पूज्नाथन्तु सत्कारमितरोऽदेति ॥ 

( अ० ३ छो० १३ 
अनयोरिति, [स्ववधोत्रियश्चोतियपुश्रयो; प्रसक्तौ कस्य मुख्यत्वमि 

वेश्चायामाह मनुः ।] अश्नोत्रियपितुकस्य स्वयं धरोत्रियस्य, श्वयमधो 
यस्य भे।त्रियपितृकस्य च मध्य इत्यथः । इतरःस्पिन्रघ्ोज्रियः स्वयं ४ 
वियः । मन्त्रसंपूजनार्थ बे्पारायणाध्थं सतक।रमदेति न द्ध ब्राह्मण 
मि्यथंः। पतच धेन्रियधुत्रस्य वत्तस्थत्व जेयम् । तथा चाग्नपुर 

कि कुलेन विक्लादटेन बुत्तहीनस्य देहिनः । 
क्रिमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ 

जतुकर््ो$पि, 

किणुखेनं विशाखेन दृ्हीनस्य देहिनः । 
अपि विधाङ्ुछेयुक्तान् श्नम् दिज्ञाधमाम्॥ 
अनहौन् हभ्यकभ्येषु वाडपत्रेणापि न।चयेत् । इति । 



््स्तग्राह्मणालुकरपनिर्प्णम् । ७५ 

वृ्ताकिथाकुलानां मध्ये विधाबुत्ते गरीयसी शत्वाह~ 
मनुः । 
त कि ब्राह्मणस्य पितर कि षा पृष्ड्लि मातरम् । 

बृत्त चेदस्ति विद्या वा तन्मातापितरौ स्मृतौ शइति॥ 
विद्ादचयोदत्त ज्याय इत्याह स पव- 

गायत्रीमात्रसारस्तु वरं विप्रः सुयश्त्रितः। 
नायन्तितश्च तवद सवोशी सवेविक्रथी ॥ 

असैम्बन्धिनो मुख्या इत्युक्त तदकामे मचुयद- 
मातामह मातुर च स्वस्नीयं स्वसुरं गुखम्। 
दोषतरं िद्पति बन्धुं ऋरिविगथाज्यास्तु भोजयेत् । 

( अ० ३ ऋो० १४८ ) 

गुठः=उपाध्यायः। विशो दुहितुः पतिर्विदूपतिः, जामातेति यावत् । 
अतिथिरिति मेधातिषिः । 

 बन्धुमातुलशालादिरलगोत्रस्तथा गुणै। । 
कामं भाद्धे ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम् ॥ भभिर्पन्गु, 

णादि युक्तम् । 
विध्णुपुरणि । का 

ऋत्विक्स्व स्म यदाहिन्नजामातृदवसुर। स्तथा । 
मातुलोऽथ तपोनिष्ठः पितुमातृस्वस्ुः पतिः॥ 
शिष्या सबन्धिनशचव मातापितृरतश्च यः। 
पतान् नियोजयश्छादधे पवाक्तन् प्रथम नुप ॥ 
ब्राह्मणान् पितृतुष्टधयथेमनुकदपेष्वनन्तरानू । 

पवौकनजधरोत्रियादीन् । अनन्तरान्=मातामदादीन् भन्यगोत्रान् । 

पतषामप्यमाषि उक्ताः कूमुरागे- 
अभवे शन्वगेोत्राणां सगोत्रानपि भोजयेत् ॥ इति । 

गगीडपि, 

तेकगोजेदविदद्याद् यथा कन्या तथा हविः । 
असावे ह्यन्यगोन्राणामेकगेोत्रारतु मोजयव्। 
अलमप्रषरभावे समानप्रवरांस्तथा ॥ ईति । 

अश्र विश्तेष उक्तऽ त्रिणा, 
वद्भ्यश्तु परतो भोज्याः भदे स्युर्गोज्रञ्ञा अपि। 



७९ बौरमिश्रोदयस्य भराद्धकाशे- 

षद्भ्यः श्वव शज्ञभ्यः। पतेन सगोजेषु सप्तमादृभ्वै भोजनाय 
इति सिम् । 

पतदमावे आह--गोतमः। 
भाजयेन्निव्य ऊध्व गुणवन्तामिति । 
आपस्तम्बस्तु, भोजयेत् ब्राह्यणान् ब्रह्मविदा योनिगेोत्रमन्तरान्ते- 

धास्यसंबद्धान् गुणहान्यां तु परेषां समुदेतः । 
मन्त्रसबदः=श्िष्यः। समुदेतः-सोदयंः । मन्र च विशष उक्तोऽत्रिणा- 

पिठा पितामहो च्चाता पुत्रो वाथ सपिण्डकः। 
न परस्परमच्योः स्युन श्राद्धे ऋत्विज्स्तथा ॥ 
ऋल्विकूपिश्राद योऽप्येते सक्ुस्या ब्राह्मणाः स्परताः। 
वैश्वदेवे नियोक्तव्या यदेते गुणवत्तरा इति ॥ 

अयं च पित्राहिनिषेधो न तदुदेद्यकशाद्धे, जीवत्पितकस्य “वि. 
प्रवद्चापि ते धादे" इत्यादिना पित्राद्युपवेशनविधानात किन्तु भन्यो- 
देदयकध्ादध एवेति बोध्यम् । ऋत्विज्ञोऽपि अद्धि न मवन्तीत्यथः । 
अतश्च मजुषचनेऽपि ऋत्विग्विधिवैदवदेवस्थान पएवेति बोध्यम् । 
निशुणस्याप्यनुकसपत्वमाह वषिष्टः- 

आनुशस्थं परो धमो याचते यत् प्रदायते। 
अयाचतः सीद मानान् सवा पायेर्निमन्त्रयेत् ॥ 

सीदेमानेभयोऽयाचकेम्यो देयमिति सुख्यो धरममस्तद भावे याच 
भानेभ्याऽपीति । 

नयु सुख्य।मावेऽनुकट्पस्य न्यायलमभ्यरवाव् षचनमन्थंकमिति 
त् सस्यम् , अनियमेन प्रास्य नियमार्थानि वचनानि इति नानर्थं 
क्यम् , निषिद्धानामपि वा सबत्धिनामनुकरपत्वाथं वचनानीति । 
इत्यनुकश्पनिङ्पणम् । 

भय सतिहितत्राह्मणानामनतिक्मणीयल्वमच्छते |. 
हत्र तदतिक्रमे दोष उक्तः शातातपपराशराभ्यम्- 

सनिहृषटमधीयान ब्राह्मण यस्त्व तिक्रमेत् । 
भोजने चेष दाने च दहत्यासक्तम कुकमिति। सनिहृषट-निकरस्थम् | 

घन्निहितस्याप्यवेदिकस्यातिक्रमे दोषाभाव उक्तो व्याघवरिषटशातातपैः- 
ब्राह्मणाविक्मो नास्ति विप्रे षेदविवार्जिते । 
उवछछन्तमश्चिसुरल्य न हि मस्मनि हृयते ॥ 



वज्र हंणनिरूपणम् 1 ७७ 

थततु भविष्यपुराणे, 
सन्निकृष्टं हिज यस्तु शुक्ठजातिं प्रियबदम्। 
मूखैवा पण्डितं वापि वृत्तहीनमथापिवषा। 
नातिक्रामेन्नरो धिद्धान् दारिद्रशसिहत तथा । 
अतिक्रम्य द्िज्ञो घोरे नरके पातयेत् स्वकान्॥ 
तस्मान्नाविक्रमेत् प्राज्ञो ब्राह्मणान् प्रातिवश्यक्ान् । 
सम्बन्धिनस्तथा सवोन् देहित्र विर्पिं तथा । 
भागिनेय विश्चषण तथा सम्बन्धिनः लग ॥ 

इति मुखस्यापि खन्निरृष्ठस्याऽनतिक्रम उक्तः, ख॒ गुणयुक्तास 
न्निहितन्राह्मणालामे । अत एव बोधायनः- 

यस्य स्वेकगृहे मूर्खो दुरे वापि बहुश्ुतः। 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्त मुखं वयतिक्रमः ॥ इति । 

पवञ्च सनिहितानतिक्रमधवण शुणयुक्तासान्ञिहिताखामे ईति 
ध्येयम् । अथा सन्निदिक्षानतिक्रमश्रवणं ध्राद्धादन्यत्र हेयम् , तत्र 
्रादपदाश्चवणात् , हेषमाजनपरं वेति । एष चातिक्रमविचारो स. 
निहितस्य घृतच्तस्थल्वे । 

तथा च भारते, 
गायज्नाीमात्रसारोऽपि ब्राह्मणः पृ्जिदः खग । 
ग्ासन्नो विरोषेण न भवेत् पतितः सर चेत् ॥ इति । 

शय शरद्धे वज्यौ ब्राह्मणाः. 
त्र वर्ज्येषु दव्यकव्यदानं न फलकमिस्याह- - 

यमः+ _ . ., वि 
ऊषरे तु यथ्प्तं बाज्ञमाश्चु विनदयति । 
तथा द त्तमनर्हभ्यो हथ्यं कव्य न रोति ॥ 

ऊषर=क्षारभचिक देशः । न केवठमनदहम्यो दानमफल किन्तु 
कशोषापादकम पीत्युक्त वाराहराण, 

न शद्धे मेोज्ञनीयाः स्युरनहा ब्रह्मण।धम।ः । 
येभुक्त नश्यति अद्ध पितृन् दातुश्च पातयेद् ॥ 

पतनप्रयोज्ञकीभूताधमेयुक्त्रकुयादिस्य्थः। 
भोक्तुरप्यनेस्य दोष दर्युक्त मवुश्चातातपाभ्याम्- _ . 

यावतो प्रसते पिण्डान् हम्यकम्येभ्थमन्भ्वित् । 



७८ वौरमिग्रोदयस्यं भाद्धपकाशे- 

तावतो भ्रसते प्रत्य(१) दान् ऋष्टीरयोगङन् ॥ 
(भ० ३ ग्छो १३३) 

भमन्त्रवित्-वेद्।ध्ययन शून्यः । दतिन=भभ्चितुख्वान् । ऋशैः=मायुध- 
विशेषान् । अयोगड(:=भयो गोलकाः । तत्र निन्दानाह- 

मनुः, ( भ० ३ छा ° १३८) 
न द्धे मोजयेन्मिन्रं धनैः कार्योऽस्य सङ्कटः । 
नार निमन्त्रयेद्धिद्वान् न ाद्धे भोजयेद् हिजम्॥ 

गुणवतोऽपि मे्रत्वपुरस्कारेण प्रतिषेधः । मनोवाक्कयिरायुकू् 
द्येकप्रबुतिध्रासब्रहेाऽनुरोधः । अरिः=शन्ुः । मिञज्निषेधो गुणवदुदा. 
तीनातिक्रमेणन मित्रनिमन््रणस्य निषेधात् । शत्रुस्तु गुणवदुदासी 
नाभावे गुणवानप्यनुकद्पत्वेनापि न ग्राह्य इत्युक्तं मनुना-- 

काम धाद्धेऽचयन्मित्र नासिरूपमपि त्वरिम् । 
द्विषता हि दविभुक्तं भवति परेत्य निष्फटम् ॥ 

( अ० ३ श्छो° १४४) 
काममिति वुण्यवदूब्राह्मणाभवे | भभिसूपोनगुणयुक्तः ॥ पकगोत्रा- 

दयो न भोजनीया इत्युक्त वायुपुराण, 
न भोजयेदेकगेत्रान्खमानप्रवरांस्तथा । 
पतेभ्यो हि दविदैन्त भुञ्जते न पितामहाः ॥ 

अलगोघ्रब्राह्मणाखम्भवेऽपि सगोत्राणां भोज्यत्वं षड्भ्य ऊध्व. 
मेष, अत पव षण्णामेव पुरुषाणां निषधमाह--अत्रिः-- 

वड्भ्यस्तु पुक्षेभ्योऽवांक् न धाद्धेयास्तु गो्िणः। 
धड्भ्यस्तु परतो भोज्या भाद्धे स्युरगोश्रजा अपि ॥ 

तस्याप्यसम्मवे गोतम आह- 
भोजयेदुश्वै जिभ्यो गुणवसममिति । 

9 [# म कवे [क 

पिता पिवामहो राता पुत्रा वाथ सपिण्डकः। 
न परस्परमश्यौः स्थुने भाद ऋत्विजस्तथा ॥ 

तििमन्त्रसम्बद्धा अपि न भोजनीया र्युक्तं ब्रह्मण्डपुरणे-- 
न भोज्या योनिलम्बद्धा गोभ्रसम्बन्धिनस्तथा । 
मन्त्रान्तेवासि सम्बद्धाः भद्ध विप्राः कथञ्चन ॥ 

(१) दीपरूढ्यंयोुडानिति मुदरितमदस्मूतो पाठः । 



वश्यश्राह्मशनिशूपणम् ।' ७९ 

शिष्याश्च ऋत्विजो याज्याः सुहदः शत्रवस्तथा। 

भाष स्वसुरः श्याल न भोज्या मातुलादयः ॥ 
मसुः-८ अ० ३ ° १६८ ) 

ब्राह्मणो शानधीयानस्वृणान्निरिव शास्यति । 
„ . लस्म इथ्यन दातस्यं न हि भस्मनि हृयते ॥ 

कूमपुरणि, 
यस्थ वेदश्च वेदी च विच्दछिधेते तिपौरषम्। 
स वे वु्राह्मणोऽनहः भाद्धादिषु कदाचन ॥ 

वेदिः=दशोपृणैमासिकी, सोमिको धा । वेदवेदीविष्छेवस्य भ्रत्य. 
क निमि्ताविशेषणस्य साहित्यस्य दविखमयस्ववत् | 

ष्णुः 

न वायपि प्रयश्डेत बिडावतिके दे । 
न वक वतिके पपे नावेदविदि धमवित्॥ 

बै डालवतिकश्चोक्तो मनुना-- 
धमेध्वजी सदा लुभ्धः स्जिको लोकद म्मिक्ः । 
बैडाल वतिको क्षेयो हिसरः सवांभिस्तन्धकः ॥ 

( अ०४ ऋछो० १९५) 
यश्च घमेष्वज्ञो नित्य सुराभ्वज इवोचछतः। 
प्रच्छन्नानि च पापानि बेडालं नाम तद्रतम्। 

यमस्तु प्रकारान्तरणाह- 
यः कारणं पुरस्कृत्य व्रत्य निषेवते । 
पाप चतेन प्रच्छाद्य वेडालं नाम तव् व्रतम् ॥ 
अथै च विपुर गृह्यं (१) रित्वा लिङ्ग निवतयेत्। 
आशधमान्तरितं रक्षेत् बैडालं नाम तद् वतम् ॥ 

यो हान्यायन विवुकमथं संग्य राजादिभिस्तदपहारमाशङ्कमानः 
पबाधमलिङ्गानि परिवञ्यौतिमाननीयाश्रमस्वीकारेण तद्रभ्यं रक्ष 
ति तस्य तद्रत बेडालसंज्गं मवति । 
तथा, 

भ्रतिगृ्याश्मं यस्तु स्थिस्वा सन्न न तिष्ठति । 
आश्रमस्य तु रोपेन बवेडारु नाम तद् वतम् ॥ 

( १) दत्वेति दानख्ण्डे पाठ; | (१) देति दानखष्डे पाठाः
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८० वीरषिग्रोदयस्य भाद्धप्रकाे- 

यतीनाम्राधम गत्वा प्रत्यायास्यति यः पुनः। 
यति धमेविलोपेन बैडालं नाम तद् वतम् ॥ 

वकवसिश्चाक्ता यमेन, 
(१)अधोष्टषिनिंकृतिकः स्वाथ साघनतश्परः | 
(र)स्वयं मिथ्याविनीतश्च बकवुत्तिपरो दिजः॥ 

धवेदचिन्पन्तराथज्चानशचुन्यो नेकृतिशः । तन्न इति मिश्राः । 
वायुपुराणे, वि ना 

प्राह वेदान् वेद युतो बवेवान् यश्चोपजीवति । 
उमो तौ नाहतः दं पुतिकापत्तिरेव च ॥ 

वेदभृतो वेदान् यः प्राहित्यन्वयः, वेदमृतोष्भुतकाण्यापकः 
वेत नप्रहणेन यः पाठयति स इव्यर्थः, तथा यः सवणं वेदवारायणा 
दितो इष्य मुपजञर्घात तौ, पुतिकापतिज्ञोमाता च धादधानहा 
इत्यथः । 
म्याषशातातपौ- 

(३)सन्ध्याद्ीने वतञ्चष्टे विप्रे वेदविर्बाज्ञते। 
दीथमानं रुदत्यन्न कि मया दुष्त कतम् ॥ 

व्रतानि =महानास्न्यादीनि तवृश्वष्टे । काचित्त व्रतात् बरह्मचर्याद् 
भ्रष्ट इति वदन्ति । 

४. [4 © क [ ® 

न प्रतिग्रहमदन्ति वुषलाध्यापका दिज्ञाः। 
शुदस्याध्यापनाद्धिषः पतत्यत्र न सकहायः॥ 

वृषलः-दुदः । श्राखानिमन्बणायत्राह्यमानुक्षर्वाह-कात्यायनः-- 
दिनेभ्रश्युकट धि किकघदयावदन्वविदप्रजननव्याधितउयङ्गर्वित्रिज्कचि 
कुनाज्ञिवजनामेकत्ति । दिनगनो-दुश्चमौ, ललति्ेति हेमाद्रिः । श््ठोऽति 
गौरः । विक्लिषोनहीनेषठुः । 

तथाह । इमन्, 
यस्य नैवाधरोष्ठाभ्यां छाधते दशनावलीो । 
विद्किधः सख तु विद्यो ब्राह्मणः पड्किदुषणः ॥ 

(१) धषोदृटिभतिक इति मनुस्मृतौ पाठः । 
(२) शठ इति दानखण्डे मलुस्मरतो च १८; । 
(३) नष्टशोे, इति दानखण्डे पदः । 



वक्येब्राह्मणनिङूपणम् । ८१ 

विखर्िकाषहुर इति त्यतः । गलदूवण इति शङ्खषरः । श्याव 

वन्तः=स्वभावात् इष्णवन्तः । विदग्रजननः-ङछिन्नशिदनो एरितनवमा । 
म्यायित्न्वुर्विंचिकिर्स्यभ्याचियुकः । ताश्च व्याधयो देषठेनोक्ाः । 
उन्मादसत्वगृदोषो राजयक्ष्मा इवासो मश्ुमेहो मगस्दरो महोदरोऽ 
पमरीद्यष्टो महापापरोगाः। लित्री र दषेतकुष्ठी । कुनखीन्उपाध्यमवि कु 
तेखतनसखवान् । 

शङ्खलिखितौ, 
न तवै दु्टाब् भोजयेत् । वुश्धमेक्ुनसकु्ठिरिवतिध्यावदन्ता 

क ५ 

यं चाभ्य हीनातिरिक्ताङ्गास्तानपि वजेयेत् । दुव्ममोनगजचखमेरोगी । 
दानातिरिकज्नः=सङ्खपया परिमाणेन वा हीनमतिरिक्तं वाङ्खं यश्य 
स हीनातिरिक्ताङ्गः । 

ब्रह्मपुरणि, 

भोक्तु राद्ध न चाहेन्ति दैवोपहतचेतसः। 
षण्डो मूकश्च कुनलो सरवाटो दन्तरोगषान् ॥ 
इयावदन्तः पूतिनासः छिन्नाङ्ग्ाधिकाङ्कुलिः। 
गलरोगी च गडुमान् स्फुटिताङ्गकध सस्वरः ॥ 
स्जतुवरमण्डाश्च ये चन्ये हौनरूपिणः 

षण्ड! क्ता देवलेन 

षण्डको व।तजः षण्डः षण्डः क्कीवो नपुंसकः । 
कीलकश्चेति षटकोऽयं जमद विमावितः॥ 
तषां खी तुल्यवाकचेष्ठः ख धमा षण्डको भवत् । 
पुमान् भूत्वा सलिङ्गानि पञ्ाख्छिन्धा स्येव च ॥ 
खी च तुभावमास्थाय पुरुषाचारवदृगुणा । 
वातजो नाम षण्डः स्यात् खीषण्डो वापि नामतः॥ 
शसद्िङ्कोऽपि षण्डः स्यात् षण्डस्तु म्लानमेहनः। 
अमेष्याशी पुमान् क्ीबो नष्टरेता नपुंसकः ॥ 
स कीलक इति शेयं यः क्कष्यादाद्मनः खयम् । 
अभ्येन सह सयोञ्य पश्चाखामेष सेवते ॥ इति ॥ 

मूकः=वागिन्द्रियरदितः खल्वारः्=शिरसि ससूरुकेशश्यूभ्यः । एति- 
नासरःन्पूतिवन् नासा यस्य खः । गलरोगीनगण्डमारादियुकतः । गड़मान्= 
कुग्जः । खलः=पादहीनः। दूष रो=यौवनेऽजातदमशः । मण्डम=मण्ड़. 

११ ०मिर 



८९ वरिमिश्रोदयस्यं भादग्रकाे- 

शयतेश्ररोगवान्। अथा जक्कायां जायमानो बअरणविरषो मण्डस्त. 
हान् मण्डः । 

स्कन्देषुराणि । 
काणाः कुःण्डाअ मण्डाञ्च मूकान्यब्धिरा जडाः । 
यतिदीघा अतिहस्वा भतिस्थूलाः भश शाः ॥ 
निलौमानोऽतिखोमानो गौराः कृष्णा अतीव ये । 
पतान विवजेयेत् प्राक्षः भद्धषु भोत्रियानपि ॥ 

कणःन्यकनेक्ररहितः । भन्ः=नेश्रद्वयरदितः । जडः=ल्कदपवि. 
करदंपात्मकमनेज्वापारशुन्यः। 
शाल्टमनः। _ | ॥ 

अविद्धकणेथेद् मुक्त स्बकणस्तयेव च । 
द ग्धकर्णेश्च यद् भुक्त तदव रक्षांलि गच्छति ॥ 

लम्बक णेश्चोक्तो गोभिेन, 
हवुस्थलादधः कर्णौ रम्ब तु परिकीर्तितो । 
शङ्खको ऽयङ्ुलो शस्तौ तेन शातातपो रवीत् ॥ 

तेन शङ्कुलधङ्कुलस्वयोने छम्बकणेत्वमित्यथेः । 
भविष्यपुराण 

नाब्राह्मणाय ददव्य न देय ब्राह्मणक्रिये । 
न प्राह्मणघवे चेव न च दु््राह्मणे धनम् ॥ 

अब्राह्मणाभोक्ता स्यासादिभिः- 
व्याघः- 

बरह्मबीजसमुत्पन्नो मन्वरसस्कारवजजितः। 
जातिमान्रोपज्ीषी च भवेदब्राह्मणस्तु सः। 

मयुः) 
नानृक् ब्राह्मणो मवति न घणिक् न कुशीलषः। 
न शुदरेषणे कुषेन न स्तेनो न चिकिरसकः ॥ 
अव्र्-्रुगषरञ्चितः । कशीरवोनचत्यगीतशुत्तिः । 

शातातपः प्रकारान्तरेणाह 
भव्राह्मणास्तु षट् घोक्ता तऋहषिः शातातपोऽत्रवीत् । 
भाद्यो राजथुतस्तेषां हितीयः क्रयविक्रयी ॥ 
तुत्तीयो बहुयाज्यः स्यात् चतुथा प्रामथाजकः। 
पञ्चभस्तावकस्तेषां ्रामस्य नगरस्य वा॥ 



वडयेब्राक्मणनिरूपणम ! ८१ 

अनागतां तु यः पृषो लादित्यां यश्च पश्चिमाम् । 
नोपासीत दिज्ञः सन्ध्यां स षष्ठोऽब्राह्मणः स्तः । 

देवलोऽन्यथाह-- =, _  , 
कूपमाध्रोदकप्रामे विप्रः सवत्सरं वसन् । 
द्ौचाचारपरिध्रथाद् ब्राह्मप्थादिप्रमुच्यते । 

इतमनराह्मगाः । ब्रह्मणक्रयोन्त्राह्मणस्य क्रियेव क्रिया यस्य स क्षत्रिया. 
दिः। ब्राह्मणन्रवाश्चोक्ताः म्यासदिभिः । 

गमां धानादिभियुक्तः तथोपनयमाक्तवान् । 
न ध्मेवान् न चार्धाते स भवेद् ब्राह्मणब्रुवः ॥ 

वुत्रौक्षणाश्चोक्ताः दारीतादिभिः। 
पक्षिमीनतुषनत्ना मे सपेकच्छपधातिनः। 
नानाजन्तुषधे सक्ताः प्रोक्ता दु्रह्यणा हिते ॥ 

इति दुर्ाह्मणाः । 

॥ अथ इृषीपतयः । 
तत्रोशनाः। 

बन्ध्या च बुषली ज्ञेया कुमारी या रजस्वला । 
यस्त्वेतामुद्हेव् कन्यां ब्राह्मणो श्ानवुबेलः ॥ 
शधद्धेयमपङ्केयं त विद्यात् वृषलीपतिम् । 

वमत्कारखण्डे तु अन्यथोक्तप् । 
बरूषो हि भगवान् घमेस्तस्य यः कुरते त्वलम् । 
बृषलं तं विदुर्देवाः सवैधमेबहिस्छृतम्॥ 
तेष या ज्ञी वृष तत्पतिश्रुषलीपततिः। 
जलेन्दारणम् । तथैव धमेनिराकरणकरी । 

प्रभाघखण्डे । 
बुषलीत्युच्यते शद्रा तस्या यश्च पत्ति्भंषेत् । 
कालोचिदिष्टस्य क्योगाव् पतितो वृषलीपतिः ॥ 
स्वश्रषं तु परित्यज्य परेण तु वृषायते । 
बषटी खा तु विष्ठया न शद्रा बुषलीयते ॥ 
चाण्डाली बन्धकी वेदवा रजस्था या च कम्यक्ता । 
ऊढाबाथ स्वभोज्रा स्याद् इषल्यः ल्रकीर्तिताः॥ 

शापस्तम्बः । | 
नीरीकवणकतो तु नीङोकलादुकारकः । 



८४ बौरमिव्रोदयस्य भीद्धप्रकाषे- 

किञ्चिन्न तस्य दातव्यं चाण्डालसदशो हि सः॥ 
नीखीक्षेषे कषेणकरतैस्यथेः । 

मनुः- 
अवतेयेर्दिजेभु्त परिवेश्रादिमिस्तथा। 
मापङ्केयेयेदन्येश्च तदवे रक्षांसि भुञ्जते ॥ 

(अऽ ३ गो १७० ) 
भनताः्अस्तयताः शोखाचारविधर्जिता इति यावत् । परिवश्रादय 

द्यादिशब्दात् परिवित्तिः । तेषां लक्षणमुक्तं गृदयाहवत्क्यादिभिः। 
ततर शृ्याहवत्क्यः-- 

आवस्तथ्यमनाहत्य त्रेतायां यः प्रधतेते। 
शलोऽनाहितात्रिभेवति परिषेन्ता तथोच्यत ॥ 

भावसभ्यमूचभौपासनान्निम्। अनाश्त्य=असं गृह्य ।त्रेतानगौहपतवाहवनी. 
यदस्िणाप्रथः । अनादितागनिः=ाधानज्जन्यफररहितो मवतीत्य्थः। 
मनुः । 

शाराच्नि्टोश्रसयोगं कुखते योऽभ्रजे स्थिते । 
परिवे्ा स विह्ठियः परिवित्तिस्तु पवेज्ञः। 

( अ० ३ छो १७१ ) 
िथते द्।राद्चिहोश्रसंयोगं विनेति शेषः । अच्चिहात्रहण्दः कमेव. 

नोऽपि माधने राक्षजेक इति मेषतियिप्रथदयः। स्तुतस्तु यधा. 
शरुतः कमेवाचक पव । तेन यथा ज्येष्ठऽकृतदारे इरसयोगात् दोषः 
तथा ज्येष्ठेन अद्धि्ोश्रानारम्मे कनिष्ठस्याच्निहोत्र इत्यथैः। नच गार्य. 
णाधाने परिविस्यादेवक्तस्वदेकशचुातिकद्पनारघवादरशोत्रपदम।- 
धानपरमिति वाच्यम् । भिन्लशुतिकर्पनस्व फलमुखत्वेनावुष्त्वात्त- 
हचुरोषेनान्निहोज्रशचम्दे रक्षणायागाव् । 

इषो पोणमासेषटि सोमेन्यामत्निस्रहम् । 
भद्निदोन्र विवाहं च प्रयोगे प्रथमे स्थितम् । 
न कुयौज्जनके ज्येष्ठे सोष्रे ष।प्यकुषेति ॥ 

इत्यपिहो्रस्य तिकाण्डमण्डनेन पृथगुपादानाच । 
मै 

सोदयं खत्यपि ञ्येषठे न कुयोहारक्षप्रहम् । 
भाबन्लथ्यं तथाजानं  पतितस्त्वम्यथा भषेत् । 



ब्यत्राहमशनिरपणम् । ८५६ 

भावसथ्यम्चभावस्थ्याधानम् । एतश्च दायविभागकाले$च्निषरि- 
प्रह इत्यतव् पक्षाभिप्रायम, विषाहकारीनस्य तु दारस्ङप्रहमिष्य 

निरस्तत्वात् । परतितः=तशेत्कमेभ्यो न तु महापातकी परिवे 
दनादीनामुपपातकेषु पाठात् । अयमेव पयादहित इत्युक्त लैगाक्षिणा- 

सोदयं तिष्ठति अ्येषठे योऽग्याधय करोति हि। 
दथोः प्याहितो ज्येष्ठः पयाधाता कनिष्ठकः ॥ शति । 

केषु चिद्पवादमाह शातातपः । 

पितृथ्यपुत्रसापल्ञपरनारीडतेषु च । 
ज्येष्ठ्वपि हि तिष्ठर्छु च्रातृणां तु कनीयसम् ॥ 
दाराच्चिष्ोत्रस्षयोगे न कोषः परिवेदने । 

परनारीयुताःन्द्यामुष्यायणाद्यः परक्षेत्र स्वीयपित्रोत्णदिताः। दत्त 
द्यो $पी ति त्रिकाण्डमण्डनः । 

तथा- 
हकीबे देशान्तरस्थे च पतिते भिक्षुके तथा । 
योगश्चाञ्जामियुकते च न दोषः परिवेदने । 

योगशान्नाभियुक्ताःर्बतिविरक्ताः। 
क्णियनः=~ 

देशान्तरस्थान् क्खीचेकबुषणानसदहोदरान् । 
वेदयातिसखक्तपतितशुद्र तुस्वातिरोगिणः ॥ 
जडमूकान्धबधिरद्टुग्जवामनषोडकान् । 
अतिब्द्धानमा्याश्च छषिसखक्त(न् ब्रुपस्य च ॥ 
धनधुिभ्रसक्तांश्च कामतोऽकारिणस्तथा | 
कदकास्तस्करांश्चापि परिविन्दन्न दुष्यति ॥ 

एष्वषणोनरोगेण प्रधूदेकषु षणः । अतिरोगीच्ाचकित्स्यरोगकषान् । 
षोडकोन्भन्रखरणद्धयः। भभायेोन्नेष्ठिकनब्रह्म चारी । कामतोऽशरिणः-स्वेच्छ 
या विवाहमकुर्बाणाः । ङदकाः=वञ्जकाः । तक्कराः्प्राह्मणसुषणेभ्यक्ति 
रिक्तपरस्वापहारेणः । इतरस्य पतितपदेनेव सङप्रहात । 

देशान्तरस्थे तु वशिष्ट आह-~ 
अष्टो दश द्वादशा वर्षाणि ज्येष्ठं आतरमनिविष्टमप्रताक्ष. 

माणः प्रायश्िरी .मकतीति। 
भनिषिहम्-मड़ तविषा देशान्तरावस्थितम्। 



८६ वौरमिश्रोद यस्यं भद्धभक्चे- 

गोतमोऽवि- ५ 
नष्टे अतेरीति प्रक्रम्य दादशवर्षाणि ब्रह्मभस्य विधयासम्बन्धेनेति 

मवैप्रवीक्षाकालमुक्त्व(ऽभिदितं च्रातरि चेवं ज्यायसि यवीयान् क. 
न्याभ्याधेयेष्विति । 

नष्टे मतैरि=कूज्न गत इत्यानेणींतेऽत्यन्तदुरदे शस्थित शति यावत् । 
विधासम्बन्वेनेति, विद्य।प्र्णा देशान्तरङ्गते भरि ब्राह्मणमार्थया दाष. 
शवषोणि प्रतीक्ष्य भर्ोभ्वदेहिक कार्यम् | पतं ब्राह्मणे ज्येष्ठे विधया 
प्रहणा्धं देशान्तरं भ्रातरि गते द्वादशवपे प्रतीक्ष्य यघीयस।55 
धानदिवहि कर्य, कार्याय तु गतेऽद्ो दादश्च वर्षाणि प्रतीक्षणीयानि 
ततोऽनाणम निश्िष्व दुयोदिति तस्पवाथेः। 

अत पव समन्वुरप्रताक्षणीयानाह- 
व्यसनासक्तचितो व। नास्तिको बाऽथवाप्रज्ञः । 
कनीयान् घर्म॑कामस्तु भाधानमथ कारयेत् ॥ 

वण्डादयस्तु विषाहानदैस्वदेवाग्रतीक्षणीयाः । 
तथा चस्पृतिः-- _ 

उग्रः किदिविषी कुष्ठी पतितः करीष पव वा । 
राज्जयक्ष्म्यामयावी च न न्याय्यः स्यात् प्रतीक्षितुम् ॥ 
खञ्जवामनकुभ्जेषु गद्गदेषु जडेषु च । 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दषः परिवेदने ॥ 

पवं विधे जयेष्ठ सति कनिष्ठेन छते विवाहे न दोष श्यर्धः। 
सध्यधिकारिणि ग्येषठे तदनु्ञायां सत्यां कनिष्ठस्यायने दोषो न।. 
स्तीत्याह वरिष | 

अप्रज यद्ान्चिरादष्यादनुजः कथम्। 
अग्रजाजुमतः कुयोदञ्निष्ोत्रं यथाविधि ॥ 

त्राच्नि्ोत्रशष्देनाधानसुख्यते उपक्रमानुरोघात् । दतच्ानुजा 
प्रहणे विषादातिरिक्ते सोदराणाम्। 
तथा चं हारीतः 

सोदराणान्तु सर्वषां परिवेखा कथं मवेत् । 
वरिद्यु परिकिद्यन्ते नाद्चि्ोत्रेण नेस्यया ॥ 

इति भचिहोत्रादिष्वयुशाता न परििदन्ते, हरिः पुनरचुक्ष।त।* 

भपि परििद्यन्त इत्यथे इति दहेषाद्िः। 



5 <| 
वज्यवा्षशानरूपणम् । ८७ 

्रिकाण्डमण्डनोऽपि आजान दव विश्षमाह-- 
ञ्येषठे भख।विष्टीने सत्याघेयं तव्युद्चया । 
पितः सस्यभ्यदुशने नादधीत कदाचन ॥ 
पितयेनादिताच्रावप्याद्धीताथवा सुतः। 
अभ्भिद्ातं च जुहुयादिति छौगक्षिकारिका ॥ 
पिता यस्याप्रजो ज्चाला न कुवोह्वा पिवामहः। 
तपोऽपनि्टोज यक्वाल वा कुयात् कटादायात ॥ 

केशाम्तरस्थे स पव. 
भओषितस्तु यदा ज्येष्ठो न क्येताऽऽहितानङः। 
षड वत्सरान् प्रतीक्षत आद धीताचुजस्तदा ॥ 
यद्वा पापं मवेञ्ज्ये छात् धवं भा्यापरिग्रहे ॥ शति। 

नतु भाधानदाधिति शेष इति छतं पह्ठवितेन । 
प्रतमनुसरामः । अपाङ्केयाश्चोक्ता मनुना, 

ये स्तेनाः वतिताः क्ीषा ये च नास्वकवुस्यः। 
तान् दध्यकव्ययोर्विप्राननदान्मनुरब्रवीव् ॥ 
जाट लानधोयानं (१)द्वाक कितव तथा| 
याज्जयस्ति च ये पृगान् तांश धादे न भोजयेत् ॥ 
चि कित्लक।न् देवलकान् मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणन च जीवन्ति वऽ स्ते हव्यकव्ययोः ॥ 
प्रेष्यो श्रमस्य राश कुनखी दयावदस्तकः । 
प्रतिरोद्धा गुरोओचैव व्यक्ताच्नि्वाधुषिस्तथा ॥ 
यक्ष्मी च पद्युपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः 
ब्र्मदिद् परेवेत्चिश्च भण(म्वन्तरगश्च यः ॥ 
कुशाखवोऽवकणीः च वुषलीपतिरेव च| 
पौनम्वश्च काणश्च यस्थ चोपपतिगदे ॥ 
शतकाष्यापको यश्च थतकाध्यापितश्च यः। 
श्शिभ्यो गुरश्चेव वाग्दुष्टः कुण्डगोलको ॥ 
अकारणात् परित्यक्ता पातापिज्ीशुरेस्तथा । 
अद्ि्योनश्च सस्बन्धेः संयोगं पतितभंतः॥ 

( १ ) दुबेलभिति पाञन्तरम् । 



८८ वीरपित्रोदयस्य भद्धप्रकाश- 

आगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्ती च तेकिकः कूटकारकः ॥ 
पिता विवदमानश्च किङ्करो मथपस्तथा। 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ 
धनुः शराणां कतौ च यश्चाप्रेदिधिषूपतिः। 
मिश्रश्चग् चतदृततिश्च पुश्राच्चायेस्तयेव च ॥ 
श्चामरी गण्डमाली च दिषडयथो पिश्चुनस्तथा । 
उन्मत्तो ऽग्धश्च वज्यास्युवंदनिन्दक पव च ॥ 
हस्तिगोऽदवोष्मको नक्षतरेयेश्ध जीवति । 
पक्षिणां पोषको यश्च युखाचायेस्तयेष च ॥ 
खातसां मेकचेव तेषां चावरणे दतः। 
शूहसदेश्चको दूतो बुक्षारेपक पव च॥ 
दवक्रीडश्चोपजीषी च कम्यादुषक पव च। 
हिश्नो धृषलडत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥ 
आचारहीनः ्ोबश् निदययाचनकस्तथा। 
शषि जीधी च शिल्पी च सद्धिर्तिन्दिति पव च ॥ 
ओरिको माहिषिकः परपृषौपतिस्तथा । 
प्रतनिर्यांपक शेव वजंनोयाः प्रयक्ततः ॥ 
पतान् विगहिंताचारानपङ्कयान् द्विजाधमान् । 
दिज्ञातिप्रषरो नित्यमुभयत्र विवजयत्॥ 

( अऽ दला० १५०-१६७)} 
स्तेनान्त्राह्मणसुषणष्यतिरिकदष्यापहारकाः । पतिताःदविजाति. 

कमेभ्यो हानिः पतनं, तत्प्रयोजककमेकतांरः। महापाततककतेंति 
मेषातिषिः । क्वीषः=षष्डः । स च पूवैभुक्तः । नास्तिक्षव ५ये भ्यपेताः स्व. 
कमभ्यो नास्तिकास्ते प्रकीतिंताः” इति यमोक्काः। अन्येतु नास्ति पर. 
रोक इत्येषमास्थिता नाहितिकास्तेषां इतिराथारोऽभदहधानता तदद् 
बयां ते नास्तिकव्र तयः यथवा नास्तिकेभ्यो धृचिर्ञवनं येषान्ते 
तथा । अजटिलनब्रह्मचारिणम् । तं चनघीयानम , भप्रारूधाध्ययनम् । 
प्रारब्धाभ्ययनस्य तस्य विषहितस्वात् । ननु तस्याश्रोतियत्वेन कथं 
प्रसक्तिरिति.चेव् “व्रतशष्थमपि दोदित्रम्"' त्यनेन कथाञ्चेत् प्रात्तत्ा- 
त । अनुमाय सङ्गहकार आह । 



षञ्यत्राह्मणनिङ्पणप् ! ८९ 

निध्ित।च्ययनेनेव गुणेन स्वीकताकिखः। 
मुखो यो ब्रह्मचारी तु जदेलस्त न भोजयेत् ॥ 

दोहिश्रवदयं चापि भान्त्या प्राप्तो निषिध्यते । 
ददशास्य गृहस्थस्य प्राप्त्यथमपरे विदुः ॥ 
तन्न युक्तमविद्ांश्च गृहस्थश्च विदध्यते। 

धस्तुतो जटिलो जरावान् गृहस्थ पव वेखानसोषा, तथाच 
जटिलस्य पृथङ् निषेधः । दुवोलकरुत्लितकेशः. खलतिवा । दुबल. 
मितिपार त॒ दुषलो विकोश्ध्वजः । पुगयाजकः=बहूनां याजकः । मत्र 
भाद शयु पादनात् यथपि पितुमाज्रविषयत्वे प्राप्यते तथापि तद्, 

जञभूतवेदवदे विकोऽपि निषिध्यत एव, मन्द्रं प्रातः सवन इति घत्। चि 
कित्यकः=घुस्यर्य धर्मार्धं घा चिकित्सका । तेच्तिरीयश्चौ निषेधस्या 
विशेषेण श्रयमाणत्वात् तस्माद् ब्ाह्यणन मेषज्ञ न कायम् । “महता 
ह्येषोऽमेध्यो सिषकः' ईति स्मतिचन्दिकाकारः । तन्न साम्भतम् । निरूप. 
धिक्गियमणि तस्मिन शयश्चुतादौ वुण्यश्रवणात्। 
देवक उक्तो देवलेन- 

देवाचेनपरो नित्यं वित्ताधं वत्सरत्रयाव्। 
असो देवरको नाम हन्यकव्येषु गर्हितः ॥ 
देवकोश्लोपजीवी च नाम्ना देवलको भवेत् । 
अपाङ्कयः स विश्ेयः सवैकमेसु सवेदा ॥ इति । 

विपणेपजीवी=अनापदि वणिगृ्ुत्तिः । तश्च धाणिज्यं स्वयं छृतं 
बोध्यम् । इषिवाणिभ्ये चास्वयङृते इति गोतमेन ब्राह्मणस्य मुख्य. 
वृत्तो वाणिज्यस्याऽस्वयङ्ृतस्योपादानात् । मांघविक्षयश्च पृथगुपा- 
दानादस्वयंकृतोऽपि निषिद्ध एव । मांसपदं चाविक्रेयोपलक्षणाथम् । 

मेधाततिषिस्तु मांसस्य पृथगुपादानं विनिमयनिषेधाथेमित्वाह । 
्रष्याज्आश्चाकरः प्रास्य राहश्च । प्रस्येकं निषेधः । स्यक्तागिन 

बुचि पृषे षिष्डिन्नभिः 
वाषुषिकश्चोक्तो बरिष्ठेन- 

समध धनसुदृधृस्व महै यः प्रयच्छति । 
स वे घाधयुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गितः॥ 

देवस्तु, । 

विप्र वाघुषिकं विधाद्ञवृद्ष्युपजीविनम् । 
१९ बीग्मिर 



९५ वीरमिश्रोद्यस्य भादधप्रकाथे- 

ह्वा । 
यकषमीनक्षथी । पपालान्जीवनाथं यः पशुन पारयति सः । 

निराकृतो काट्यायनेन, 
य आधायान्निमारस्यादेवादनेमिरिष्टवान् । 
निराकतौऽमरदीनांस वे कयो निराकृतिः ॥ इति । 
अधीत्य विस्मृते वेदे भवेद् विभो निरा$तिः। 

इति देवलोक्तो षा । 
ब्हमदिट्-वेद स्य ब्राह्मणानां च दष्टा । परिवित्तिःपूर्वोक्तः। गणाभ्यतरगः= 

गणानां सङ्कानामेकवुस्युपजीविनां मध्ये तिष्ठतीस्यथः । कुरशीलबोन्नडः 
अवकीर्णी चोक्तो देवलेन, 

गूढलिङ्गथवकी्णी स्ाध्श्च मभ्नवतस्तथा। 
गृढलिङ्गीन्ब्रह्मचारिलिङ्गत्यागी । मपररतः-खीसङ्गवान् । वृषरीपतयकच. 

पूषेमेषोक्ताः । णनर्मव्=पुनभू; दिःपरिणीता त्याः पुरषः । उपपतिः 
जायाजारः सर यस्थ गृहे स हत्यथः। वेतनग्रहणयपृवंकमश्यापको मृत. 
काष्यपकः । पथं सतकाप्यपितोऽपि । शद्रहिष्योन्भ्याकरणादिषु । गुड 
श शूहस्येव । 

वागृदुषट्च कात्यायनेनोक्तः- 
इङ्करं चासनं चेव लोके यश्च विगरहिंतम्। 
मनुककुयादयुश्रयाद् रादु तं विवजयेत् ॥ 

अभिशस्त इत्यन्ये, तन्न, अभिशस्त दति पएथगुपादनात् । कृण्ड 
गोलको "असते जारजः कुण्डो शते भतरि गोरुक "इति पराश्चरोकतौ । 
न चेतयोरग्राह्यणस्वेन धराप्त्यभावात् कथं निषेध इति धाच्यम् । ब्रा. 
ह्ण्यां ब्रह्मणोस्पक्लो ब्राह्मण इत्यपि ब्रह्मणटक्षणस्थोकेस्वप्प्रस. 
कस्यैव निषेधः । अथवा ्रमप्राप्तस्य निषेध इति । गुरन्पितृमिन्नः। 
पतेषां प्रहापातकव्यतिरेकेण त्यागकतं । ब्रहम्यज्ञनयाजनाध्यापतरैः । 
पतितसंसर्गोऽवाक् सवस्सरात्, ऊष्वेन्तु तस्यापि पतितत्वात् । 
शागारदादी चोक्तो देवठेन- 

(१)मागारदाही स शेयः प्रेतं दग्धा हानेकशः। 
स चाण्यागार्दाही स्याव देषाधो वेश्पक्षाहकः ॥ इति । 

( १ ) भगारदादीत्यन्यत्र पाठ; । 



वञ्ेबराहमणेनिरूपणम् । ५१ 

गरदः=हत्रिमाञ्ृनिमविषद।(ता । 
कुण्डाशी च कुण्डगोाटकावुकर्वोको मनुना, 

यस्तयोर्न्रमदनाति कुण्डाश्ची स निगद्यते ॥ शति । 

+ 4 
भ्रस्थं षष्ठिपलेः शुद्धेः कुण्डं प्रस्थचतुष्टयम् । 
भषेत् तद् यस्तु निगिरेव् स कुण्डाश्ची पतत्यधः ॥ इति । 

निगरणं येक स्मिन्नेव भोजने । 
सोमविश्टवीन=मुञ्जकत् पर्वते जातः ओषधिविशेषः सोमः तस्य 

विक्रेता । केचिच सोमयागस।ध्या ऽपृवे्क्रेतेति वदन्ति । बर्द॑च्द्तु 
तिषाठटकः। तेलिकिः=तिरनिष्पीडनकत। । कितवोनद्रतस्य कतां । 
केचित कित इति स्थनि केकर ईति पाठः, तदा केकरोऽष्यद्धदष्टि. 
विंड।टद्शि्वां । मयपः=घुराव्यतिरिक्तमद्यपाता, इतरस्य महापा 
तकिपदेनोपादानाव् । पापरोगी=भपर्मारवान् । अमिशस्तरलता 
लता धा पातकेन लोके कतृत्वेन प्रसिद्धः । दाम्मिकः=छदूमना 
धर्मकती । रपघविकया=रसस्य पारदस्य विक्रेता, गुदक्षौद्रखबण- 
तक्रविक्रेतेति शङ्खधरः । अग्रेदिधिषुपतिरिल्यत्र दिधिषृशब्दो वेदी. 
धरदीपन्यायेन उभमयन्र संबध्यते तन भग्रेदिधेपू पतिरत्रोदिष्धेष्श्चेति । 

तौ च मनुनोक्तो- 
परपृ्ापति धीरा वदन्ति दिधिषूपतिम् । 

+~ । +~ दविजोऽग्रेदिधिषृश्चेव सेव यस्य कुटुम्बिनी ॥ 
पू स्थितेति शेषः । 

देवरस्तु- 
ज्येष्ठायां यद्यनृडायां कन्यायमुद्यतेऽनुज्ञा । 
सा चाप्रदिधिषृकंया एवां तु दिधिषृमेता॥ 

इति प्रकाराम्तरेणाग्रोदिधिषमाह । 
` तस्था वत्रिदिधिष्वाः पतिरस्मिन् वाक्ये निषिद्धः । 

वदमरष्ठु प्रकाशन्तरमाह- 
ब्नावुगेवायां भायौपां योऽचुरज्येत कामतः। 
धर्मेणापि नियुक्तायां स हेयो दिधिषूपतिः ॥ 

मिनधुर्-मिश्ं यो दुष्यति, भिन्नस्य कार्योपघाते वतेते श्यथेः। 



९२ बौरमि्रोदयस्य श्रादधप्रकाे- 

यृतदतिम्धतो पजीषी । पूरेन्तु कौतुकात् शृतकर्तोक्तः, दन्तु कस्ये. 
मिति भेदः| 

पत्राचार उक्तो नारदेन, 
पुत्राचयेः स विह्ेयो श्रमे यो बालपाटकः । 
पु्रादवाप्तविद्यो वा पुत्राचायेः स उच्यते ॥ इति । 

पत्राचायः्थधामरी च निगधथते । अपस्मारी अामरीति मेधातिषिः, 
रोगसाहचयात्। लित्रिः=द्वतकुष्ठवान् । पिद्नः=परभमेप्रक। शकः । 
वेदनिन्दकःन्वेदकुरकनक तां । हत्तिगोऽोष्टूदमकः्=पतेषां विनेता गति. 
शिश्चायितेति यावत् । नकषत्रजीवी=ञ्योतिषिकः। तेतसां मेदकः~तेतुमेव. 
नेन ब्रीह्याध्यं भवाहनेता । तेषां ल्लोतसां आवरणम् आस्छादनं 
तस्मिकनेरन्तर्येण युक्तः । गदषवेशकननवाद्धकिबृच्युपजीवी । दत्वः= 
भरष्यः । बक्षारोपकःर्पूख्येन इक्षारोपणकतां । धर्मां बृक्षारोपणस्य 
विदितत्वात् । शखकरडीन्द्वभिः क्रीडनकर्ता। दवमिर्जीवति स 
श्वजौवी । कल्यादुषकः=कन्याया योनिविह्।रणकरतां । एृषल्धृततिनशूषलाः 
भरद्वा तेषां सेषादिङूपा बृत्तिथस्य सः । कचिद् बृषलपुत्रेति 
पाठः। तदा बरूषखा एव पुत्रा यस्यसः । गणनां यजकन्गणा. 

नामहमगेणानां दादशादीनां याजकः । परोबः=असत्वः । नित्ययाचनकः- 
नियं याञ्जापर इत्यथः । इषिजावीन्स्वयं कृषिकता । अस्वयं कर्तृका 
धास्तस्थाः गोतमेन ब्राह्मणमुख्यदत्तित्वे नामिधानात्]्लीपदीनदलीपवः 
पादोष्टछनताख्यो रोगस्तद्कान्। निन्दितः=विनापि दोषं खतां दुष्यः 
भोरभ्रिकः=उरश्चा मेषास्तेः क्रयविक्रयादि कती, तदबस्युपज्ञीबीति या 
घत । महिषिकोऽप्येवमिति मेषातिथिः । 

भन्ये तु- 
महिषी तृच्यते भाया या चेव ध्यमिचारिणी । 
तस्यां यो जायते गर्भैः स वे माहिषिकः स्नरुतः॥ 

शति देवरे ग्राह्य इत्याहुः । भयं च स्वमतैः तस्काशाज्जातः, 
अन्यस्य कइुण्डत्वात्। 

ब्रह्माण्डपुराणे तु | 
महिषीत्युख्यते भायां या चेच ध्यभिवारिणी । 
तस्यां यः क्षमते दोषं स वै माहिषिकः स्श्ृतः॥ 



वषयं्राहशनिरूपणर् । ९६ 

इति उक्तः । परपूषोपतिः=पर पूषा पुनस्तस्याः पतिः। पतान् वि. 
गर्हिताखारान् उभयत्र दवे पिये चेद्यः । 

यमोश्पि । 
अभाद्धेया विजाश्चान्ये तन्मे निगदनः श्वणु | 
येभ्यो दक्तं न देवानां न पितृणां च कमङृत् ॥ 
काणाः कुञ्जाश्च षण्डा कतन्ना गुडतस्पगाः । 
ब्रह्मघ्ना सुरापश्च स्तेना गोच्ना चिक्कित्सकाः ॥ 
राषकामास्तपोन्मत्ताः प्युविक्रयिणश्च ये । 
(ट)प्रामक्ुटस्तुलाङ्कूटाः शिदहिपनो श्रामयाजकाः ॥ 
वष लीभिः प्रपीताश्च भ्रणीराज्ञन्ययाजकाः | 
राजगूत्यान्धवाधेरमूकखस्वा टपङ्कत्ः ॥ 
(२)कल्पोपजीविनस्चेव ब्मश्चिकिणस्तथा । 
दण्डध्वज्ञाश्चये विप्रा प्राप्रषप्यकराश्चये॥ 
सागारदाहिनश्चव मू । 
कुण्डा शिनो देवलकः परदारामिमर्षकाः ॥ 
इयावदन्त। कुनखिनः दिवत्रिणः कुष्ठिनश्च ये । 
वणिजो भधुहम्तारो हस्त्यग्षदमका द्विजाः ॥ 
कम्यानां वुषकादिव ब्राह्मणानां च दूषकाः । 
सूचकाः पोषकाशेव कितवाश्च कुशीलवाः ॥ 
समयानां च मे्वारः प्रदनिये च वारकाः। 
अज्ञाविका मादिषिक।; खवेविक्रयिणश्च ये ॥ 
वैष्णवीषु चये सक्ताः शलाकादाहिनश्च ये । 
धनुष्कता धूतबरुत्तिः मित्रक शाठ एव चै ॥ 
इष्ुकतो तथा घज्यो यश्चाप्रेदिधिषूपतिः । 
पाण्डुरोगी गण्डमादी यक्ष्मी च श्चामरी तथा ॥ 
पिश्युनः कटलाज्ञी च दौघरोगी ब्रुथाभमी । 
भ्त्रञ्योपनिधुचश्च वृथा प्रत्रजितश्च यः 
यस्तु प्रताजजिताज्ञातः प्रबज्यावलितश्च यः । 

( १ ) भानकूटा इति कमराकरोदूषृतः पाठः । 
(८ १) कम्योपजीविभ इति युक्षम् | 



९ बौरमित्रोदयस्य भादभकाशे- 

ताबुभौ ब्रह्मचाण्डार।व।ह वेवस्वतो यमः ॥ 
रङ्कः प्रष्यकयो यश्च भ्रामस्य नगरस्य च। 
समुद्वयायी वान्ताश्ची केशाविक्रचिणश्च ये ॥ 
अवकीर्णी च वीरघ्नो गुदः पितृदूषकः । 
गोबिक्रयी च दुषो; पूगानां चेव याजकः ॥ 
मधपश्च कदयश्च सह पित्रा विषादशत् । 
दण्डको बन्धकीमता स्यक्तारपरा दारदृषकः ॥ 
सद्धिश्च निन्दिताचारः स्वकमेपरिधरजितः। 
परिवित्तिः परिवेत्ता भत्याचायां निराङ्तिः ॥ 
शुद्रचायैः सुताचायेः शद्रश्चिष्यश्च नास्तिकः। 
दुष्स्तु दारकाचायों मानङृचतेलिकस्तथा ॥ 
चौरा वाच्विका दुष्टाः परस्वानां च नाशकाः । 
चतुराश्चमबाद्याश्च ये चान्ये पड्डिद्षकाः॥ 
इत्येतेकंक्षणेयुंक्तास्तान् विप्रान्न नियाजयेत् । 

रषटक्ममभ्=पौरोदित्याचं पररा वशीकं कामयते खः। बटीकव्य- 
बहारेण प्रामद्रभ्वं यो मक्चथति स प्रामक्टः। वणद््टननतुलाञ्चु कप. 
टकता । बृषल्या असशरृच्चुम्बितां वृषलन्रपतः । न्रेमयाजकः=स्वणं 

कारादि पङ्क याजकः । रक्षेद् । दण्डष्वजा--अपराधे लति र्चा छत. 
विहः । मघुदन्ता=मश्वथं मक्षिकाहन्ता । सुचः, परदोषस्येति शेषः । 
पोषकान=परापवादकथाद्चु दोषपोषकः । सुचकपदसमभिग्याद।रात् । 
समयाःग्डिष्रहृत। राज्ङृता वा नियमाः । वेष्णवाघ च ये सक्ताःन्वेदया. 

बुरक्ता १ति यावत्, अथवा वेष्णवीषु-नन्द्रज।लादिमायाप् । शलाका. 
द्ाहिनः्व्ह्मचिक्ित्लायां लादशराकया दाहकाः । इल्यतरो तु भटा. 
जादाहिन इति पाठः, तदा राजदादो काजाहोमस्तदुषटस्षितो षि. 
कादहो वैन इत इत्यथ; । एय्रमीन्य आभमान्तरे स्थिर्वा आश्म, 
ष्तरधमेषान् सः, वुथा प्रयासकत। वा । परनज्योपनिदत्ः -्रत्रज्या त्या. 

गक्ङ्कद्पस्वतो निचः । इया प्रबरनितःनैराग्यमन्वरेण अ्रजितः । 
्रवरञ्यावदितःग्यस्तां स्वीकृत्य त्यजति सः। 
वा्ता्ी चोक्तो विश्युना- 

हश्च योत्र कुर विद्यामन्नायं यो निवेदयेत् । 
वेवस्वतेषु धर्मषु वान्ताश्ची स कीर्तितः ॥ 



व्यन्राह्मणनिङूपणम् । ` ९५ 

स्वेह्ा वयमिस्येवममिमानरता नराः| 
घान्ताशिनः परित्याज्याः भाद्धे दनि च लम्पटाः ॥ इति। 

वीरघभ=वाकत्रः | 

 $द््ेधोक्तो शृद्गोतमेन, 
आत्मनं धमेषृत्यं च पुत्र दारांश्च पीडयेत्। 
मोहान्धः प्रचिनार्यथोन् स कवये इति स्मृतः ॥ इति। 

दण्डेऽधथितो दाण्डिकः । बन्धकीनपुश्चली, तस्या भता । यक्ता भा. 
त्मघाताये इृतोधमः। दारदृषकः=स्वयं पुखषान्तरसंयोजनेन च यः 
कु लङ्जीणां दृषकः। दारकाः अहृतोपनयनास्तेषामाचायो दारकचायेः। 
युभन्तुरप्यपङ्खयानाह । 

तस्करकितवाऽजपारटेगणगणिकाशुद्रप्रस्यागम्यागामिपरिषेदुपरि 
वित्तिषयोहितपयौधातृपोनमवान्धबधिरचारणङ्कोवावकीर्णिवाधुषिः 
कगरदायिक्ूरसक्षिनास्तिकवुषरीपतिअहताकापसष्टाप्निलोमविक्र- 
यिविक्रेवुपोस्तिककथककुण्डाशीकुण्डगोलकयन्वकारकाण्डपृष्ठवुशः 
मै चण्डविद्धरिदनदेवलकषण्डारूढपतितप्रायोत्थितक्ुनसि किला- 
सिष््याघद् स्तव णिष्शि दपषादित्रनूत्यगीतवाद्योपजीविमूल्यसषिरस्- 
रिकमहापथिकादमङ्ु टीना तिरकाङ्गषिरागवाससतश्ापाङ्कयाः। 

गणादीनां ज्रयाणां प्रेष्यः सेवकः । प्रयावातृपयहितौ चोक्तो । चारणे। 
बन्दि विशोषः। भहुतादः=विना पञ्चयक्षा दिक भोक्ता । पोस्तिकोनपुस्तकः 
विक्रेत। । पुस्तकलेखनकमां पजीवी व । कयक्=बुत्क थादीनां कथानां 
वक्त । (१)कण्डपष्ठश्चोक्ता दरीतादिभेः- 

शुद्रापुत्ाः स्वयं दत्ता ये चेते क्रीतका; सुताः। 
ते सधं मनुना प्रोक्ताः काण्डपृष्ठा न संशयः॥ 
स्वकुलं पृष्ठतः त्वा यो वे परकर व्रजेत् । 
तेन वुश्चरितेनासौ काण्डपृष्ठो न सशयः ॥ 

नारदेन तु ब्राह्मणस्यापदि गतायामापदूतित्यागमभिधायोक्तम्- 
तस्यामेव तु यो वृत्तौ ब्राह्मणो रमते रसात् । 
काण्ड पृष्ठदच्युतो मागोत् सोऽपाङ्कयः प्रकीर्तित ॥ इत्युक्तः । 

( १ ) स्शालां त्यक्तवा परशाखयेपनीतस्तदध्यायी च काण्डपृष्ठ इति 
कमलकरः । 



९६ ` बीरपित्रोदयस्य भद्धप्रकाक्ष- 

द्वेकस्त्वभ्यथाद, . 
वेदय।पतिः हष्णपृष्ठः काण्डपृष्ठो भवेदिति 

हेमादौ ठु काण्डस्पृष्च इति पाठः स च "काण्डस्पृष्टः दाख्जावी" 
ह्यनु शासनात् प्रलिख स्युतम् । चण्डः=छिन्नमेहनचमंति देभादिः । 
विदशिदनःन्शिश्नमूले छिदं इत्वा तत्र सुवणंघण्टिकाधरिवमुकताफः 
ठादिक्वन्धनकतेति स एष । प्रायोऽनक्ाने तत उत्थितो निदरतः प्रायो. 
धितः । किलस्री लिभ्मरोगी । 

शङ्खलिखितो, घाण्डको देवरकः पुरोहितो नक्षत्रादेशबुातिः ब्रह्पु. 
रुष इति । अपाङ्कया हति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । 
षणण्टिकश्चोक्त उशन । 

राशः पथोधसलमये घण्टाशिद्पस्तु घण्टिकः ॥ इति । 

महतीं घण्टां वादयन् यः प्रतिशृ्ं भिक्षते सवा षण्टिङः । 
्रहमपुरुषःन्यो अवन् भुक्तवेषेण लोकान् प्रतारयन् द्रभ्यमजेयति सः। 

शातातपः, 
अनिष्टो मादिभिय्ैये यजञन्त्यहपदक्षि्नैः । 
तेषामन्नं न माकव्यमपङ्कयाः (१)प्रकीपतिताः॥ 

भावेष्िकपोंअटवाचुषिकाहितुण्डिकप्रष्यवसितभतकाभ्याप- 
क!ध्य।पिवतेलिकसुशकनियामकक्ुरीलवादीन् दषे पिये च धजयेष्। 
नास्तिकङ्गीवकदयार घकाक्रीडिताचूतवादिनो जपद्ामसन्ध्याविष. 
जिताः । जेवयोनमोखसङ्करसङ्धीणौऽपुण्यात्राह्मणद्त्तिष्छवबन्धो. 
पञीविवृषङीपतिशुष्धप्रामयाचकतस्करागारदाहिगरद्।ः सोमिः 
क्रयिगायकमतकधनुःशरयोजकङुण्डगोरकनराशसकपिकदेषचघ।- 
ग्टिकनक्षत्रजीविमहोद् धिगामिदीर्ष पेगिमहा पथिकाः पतिताः पति. 
तपुरोहिताश्चानिवतंमानाः पडङ्किदूषक।; इति । मरणफलकं प्रीवावेष्नं 
मवि कस्तव यो यक्के परिक्रीयते स भवेष्टिकः। पोषरग््पश्वछी. 
द्युटकोपजीवी । आदितुण्डिकन्सर्पक्रीड़ी । प्रत्यवधितः=बाभमच्युतः । 
नियामकः=कपोतवाहः पराक्गियमयतीति वा । भकीडीन्क्रीडाकीलः। 
नरादगेन्मनुष्यस्तावकः। कपिरो=अतिकपिकवणेः। दीषेरोगी=-अविकि. 
रस्यध्याधिः । महापयिकः=मतिद्ृरदेश्चा्ागतः । कस्पतरे ठु बौभेमहाप. 
स 0 0 यण नाम न --०-9- ०) ~, 

( १ ) अपाङ्कुस्ति प्रकीर्तिता इति कमलाकरोदुषरतः पठः । 
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यिक्ष इति पाठः, तदेकमेव पदम् । दीषमहापन्यामरणम्- तत्र छकोद्यम 
इत्यथः । भनिवतमानभ्न्प्रायसित्तमनिश्डमानः 
भापस्तम्बः, 

दिवनश्री शिपिविष्टः परतदपगाम्यायुधी यः पुत्रः शुद्रोत्पन्नो त्राक्ष- 
ण्याम् , इत्येते भाद्धे सुखानाः पड्किदुषका भवन्ति । 

शिपिविष्टःनवुश्चमौ । यः पुत्रः शुदोऽ््ो ब्राह्मण्यामिति । असवणेपरिप्रहे 
ब्राह्मण्यां पुत्रमदुस्पाद्य शुद्रायामुत्यादित इति कप्ति कपटः । 
देमाद्रस्तु शृद्रसलमाद् ब्राक्षणात् सत्कुलप्रपुतावां लदृबृ्तायां श्राह. 
ण्यासुध्पादित ह्याह । 

वायुपुराणे, _ 
यरितिष्ठे्ायुभक्चस्तु चातुराभम्यबाह्ातः। 
अयति्मेक्षिषादी च उभो तौ पद्धिदूषकं) ॥ 
उभ्रण तपसा युक्तः अित्रवाली ? बहुश्चुतः । 
अनाथमी तपस्तेपे ते विप्रं न निमन््रयेत् ॥ 
तथो पपल्तिकः शाटो नास्तिको वेदनिन्दकः। 
ध्यानिभये च निन्दन्ति स्वं ते पड्किदुषकाः ॥ 
बथा मुण्डांश्च जटिलान् सवकापैटिकस्तथा । 
निधणान् भिन्ञवुत्तांश्च सर्वमक्षांश्च वज्येत् ॥ 
प्राह वेदान् (१)वदभतो वेदान् यश्चोपजीवति । 
उभी तौ नाहेतः धाद्ध पुत्रिकापतिरेष चः॥ 
बुथा दारांश्च यो गच्छेत् यो यज्ञेताष्वरेकंथ। । 
नादैतस्तावपि धां द्विजो यदिव नास्तिकः ॥ 
आस्मा्थं यः पचेदन्तं न देवातिथिकारणात्। 
नादेत्यस्ावपि थाङधं पतितो ब्रह्मराश्चसः ॥ 
जियो रक्ताम्बरा येषां परिवाद्रताश्चये। 
अथेकामस्तायेचन तान् भअद्धेषु मोजयत् ॥ 
सन्ति वेदविरोधन केचिद् विज्ञानमानिनः। 
अयश्चपतयेो नाम ते (र)ष्वसन्ति यथा रज्ञः ॥ 
मुण्डान् जटिलक।षायान् भ।दधे यज्ञेन वजेयेत् । 

भोपपत्तिकः-उप्प्तिस्तकस्तन्म। जभ्य वहारी हैतुक इति यावत् । 

( १ ) वेदविद् इति वायुपुराणे पाठः । 

(९) तेश्वद्धिषु यथा रज इति बायुपुराणे पाठः 

१३ धीभ्मि+ 



९८ वमिग्रोदथस्य भद्धप्रकाक्ते- 

शठोऽजर दाख्यधमाभिरतः । रया युण्डाः-अविहितमुण्डनकतीरः । इया 
जटिला्भविहितज्ञटावन्तः।इथ। दाराश्च यो गच्छेदिति । वृथा्निषिखहिषसे । 
र काम्बरधराआतेववती। 
अहयभात्ते, =, ८. 

ऋणहता च यो राजन् यश्च वासुषिको विजः। 
।  प्राणविक्रयवृ्तिश्च राजक्नाेन्ति केतनम् ॥ 
 , ऋणदतान्णं गृहीत्वा यो दातुं नेच्छति सः । प्राणविक्रयदततिःर 
प्राणसशायापादकवुिः। 

कृतन्नान्नदितिकास्तदद् स्टेच्छदेश मिधासिनः। 
त्रिशङकून् बवरानान्धांश्चानदविडकु डुणान्(१) ॥ 
कणोरकस्तिथा कीरान्(२) कलिङ्घांशच विव जयेव । 

अयं च स्टेष्छादिदेशातिरिक्तदेशवासिषु कवष सति लंमवे 
म्टेष््धादिष्े शवासिद्धिजनिबेधो न तु तत्तद, अन्यथा सस्मिन् देशे 
भाद्धलोपापत्तः। 
देषलः-- 

गोभवविदवस्तान्नदप्रचसितवन्धुमित्रघातका मातृपिवुषुत्रदार. 
चि्ोध्रष्यागिनः यज्ञोपदहन्ता बुषलीपतिः सोमविक्रयी वध्वो नि 
श्करियश्चेति पतिताः । जारोपपतिक्ण्डगोलकमवुदिषिषूपतिमूढशूव. 
काध्यापकायाल्ययाजकन्रह्म धमेदु एद्व्यविक्रयिकदयेषणेसंमेशकाना 
येश्रष्टशौचाऽधन्यदेवलकवायुषिकगोत्रमित् परिवित्तिपरिवेृृष्णपू- 
छठनिक्ृतिनिराृत्यवकं णिम्लेख्छावरेटकरणागारदाहिनः षड्विधाः 
क्रीवा ति उपपातकिनः। मनपत्यक्रुरोपसाश्षिपृष्ठोपघातिखीजितकते. 
तुभदकतालाधचरणलङ्गोपजीषिधमेपाठकनित्ययाचकप्रायश्चि सदसि 
धूतैसाधनिकमरगयुकितवनास्तिकपिश्युनशवरवणिक्वल्दिपोनमषास. 
म्मरिद्युकतिसमुद्रयायिक्त्याभिचारलीलतेलिकशासिकवेधराजभूृस्य- 
ककन्यादूवकचुणत्रक्ररकुदकमितरक्चग्शतापभ्ययिसमयमेदकवाक्दण्ड. 
पुरुषाशकयरिरिपकहस्त्यारोहकश्चबन्धक्राश्चेति पातनीयक्षाः भषटमि 
मेहारोगेरमिभूता विकरेन्द्रिया हानाङ्गा भधिकाङ्गाशेति पद्किवूषका। 
उन्मादस्त्वराकोषो राजयस्मा दासो जलोदर प्रमो मगन्दरमदपम- 

( १ ) कौदणानिति कमलाकरोद्रतः पाठः । 
(२) तथामीरानिति ६मलाकर्दुधृतः पाठ। 
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रीश्वष्टौ महारोगाः । जडान्धकाणवबधपिरक्णि इति विकठेन्दियाः। उभय 
भागङ्खेदा दुषटब्णाः । पापिष्ठतमाश्चति । 

पते पञ्चविधाः पोक्ता वजजनीय। नराधमाः । 
स्वसंक्वालक्षणास्ते स्युः विशेषश्चात्र इश्यते ॥ 
पते दुग्राह्यणाः सवं क्रमशः समुदाहृताः । 
कमणा योनितचेव दे्टदेपेदच कुत्सिताः ॥ 
(१)पतेषां कमेदेषेण पतिता ये नराधमाः। 
यान्ति ते निरयान् घोरान् त्यक्ता: सद्धिरिदेव च ॥ 
योनिदोषेणये दुष्टाये च दोषैः शरीरजैः। 
इदेव वज्ञे तेषां मवेदनपराधिनाम् ॥ 
छत्रः पिशुनः क्रूरो नास्तिकः कुष्टकः शारः । 
मित्रघम् चेति सर्वषां विशेषा निरय।खयाः ॥ 
सर्वेषृत्तरभोञ्या; स्युरदानादीदच कमेषु । 
ब्रह्मभावान्निरस्ताश्च पापदोषवदायुगाः ॥ 

कृष्डगेोलकमती=यस्तयोः पुत्रत्वेन स्वीकतौ । व्ण॑सभेद्काऽध 
न्याद्रेटकर्णह्ृष्णपृष्ठादयोक्ता देवरेन-~ 

निकृषटोक्छषटयोमेभ्ये यो व्णेष्वनवश्र्टः। 
आचरत्वपरा चार वणेलमेदकस्तु सः ॥ इति । 
पकाकी भ्यसनाक्रान्ता ऽधस्य इत्युखथते बुधेः। 
वेदयापतिः छष्णपृष्ठः काण्ड पृष्ठोऽधवा मवेत् । 
द्वितीयस्य पितुर्योऽन्नं भुक्वा परिणतो दिजञः । 
अवरेट इति शेयः श्ुद्रधमा स चेष्यते ॥ 
मवेत् करणसश्चदच यः क्रयव्यवहारवान् । इति । 

दवितीयस्येति=पितुः सकाशाद् द्वितीयस्य तन्परादुर्निंरोधकषस्य पुरषं 
भ्तरस्येत्यथेः। पृष्ठोपषातीनपृषठमेथुनकत; परोक्षापकरणश्चीटो वामर 
पुष्डण्डछेता धा । तालवचरणम=तालोपज्ञीवी । षेपाठ्कः=भधमशीलेभ्बो 
धमेस्याभ्याएकः । साधनिकःच्तुरगादिसाधनेष्वधिषृतः । भात्भम्भरिम= 
पिन्रदेरमरणेन स्षोद्रमात्रपोषकः । कुहकभनद्ास्मिकः । दत्तापभ्ययीग 
धमी प्रतिणृह्याऽत्तदष्ययकती । ग 

त गीर (भू ~ ०० = = न म न वका म व 

( १ ) एतेषांव्कर्मयोनिदेहदोषाणां मभ्य इत्यथः 



१०० बौरमिश्रोदयस्य अ।दप्रकाशे- 

मरणे । 
बद्धभावकनिप्रन्थाः पञ्चरात्रविदो जनाः। 
कारपारिकाः पाञ्युपताः पषण्डाये च तद्धिधाः॥ 
यस्थाश्नन्ति हर्वीप्येते दुरात्मानदतु तामसाः । 
न तस्थ तद् भवेत् भाद्धं प्रेत्य चेह फलप्रदम् ॥ इति। 

पञ्चरात्र विर्खाचारयुत पाञ्चरात्रं, नतु नारदपञ्चरात्रादि 
वस्थाविगीतमहाजनपरिग्रदाव् । 
क्यपः । 

वारिवगृन्रणदन्तृ्च भ्यज्गान्नक्षतरसूचकान् । 
धज्ञयेद् ब्राह्मणानेतान् सवैकमेस्ु यनल्लतः। 

नागर खण्डे । 
अनो ये च निदिं छटास्तानेतान् श्रणु वच्मि ते । 
हीनाङ्गानधिकाङ्खांश्च सवेभक्षा्िराष़तीन् ॥ 
हय।वदन्तान् चुथावेदान् वेद् विक्रयक्रारकान् । 
वदविष्टावकान् चापि वेदशाङ्ञविवजिंतान् ॥ 
कुनखान् योगसयुकतान् हिनेश्चान् परहिसकान् । 
जनापवादलयुकान् नास्तिकानचुतानपि ॥ 
वाचुषिकान् विकमैस्थान् शोचाच।रविवजितान् । 
अतिदीघौन् शान् वापि स्थूलनप्यतिषोमश्चान् ॥ 
निर्खोमान् वजयत भद्ध य ¶च्छेत् पिवृतपेणम्। 
परदाररताश्चैव तथा यो वृषलीपतिः ॥ 
शठो मदिम्ुचो वस्मी राजभूच्छरन्यव्रच्तयः। 
खगोश्रायां च खम्भूतस्तथेकप्रवरासु च ॥ 
कनिष्टभाक्हृताधानाः हतोदाहास्त्वपाङ्कयः। 
्रागृौक्चितो यः कनिष्ठः स त्याज्योऽप्रजसंयुतः। 
मातापिवृशुशत्यागी तथेव गुरुतदपगः ॥ 
निदषां यस्त्यजेद् पर्ञा छवोद्वाहश्च कषकः । 
शिस्पज्ञीधी प्रमादी च पण्यज्ञीवी धृतायुधंः। 
पतान् विवजेपेच्छ्ादधे येषां न श्ञायते कुलम् ॥ इति । 

शोरपुराणे, "स ९ ४ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गा ख सोर।ष्द्/ब् गुजजैरस्तथ। । 
आभीरान् कोङ्कणाशचेव व्रविडन् दक्षिणापथान् ॥ 



€ क । 
वैज्यग्राह्मशनिषूपणबर् । १०१ 

आवन्त्यान्मागधांश्ैव बह्मणांस्तान् विवजेयेत् । 
भपाङ्कयेभ्य पव दत्तं न केवरमफलम् । मपि तु तत् पञ्त्तयुप- 

विष्टानामपि द्तमफलमिति । 
तथा वमनुः, . त 

अपाङ्कथो यावतः पङ्कवान् जुञ्जानाननुपदयति । 
, तातो न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः ॥ 

तथा 

ˆ यावतः सस्पृेदङ्धश्रह्मणान् शुद्धाः । 
तावतां न भवेद्।तुः फल हानस्य पेतृकम् ॥ 

केषां चिद्पङ्केयानां सख्याविशेषेण सहपद्धुपषिषटकस्वमाह 
स एव- 

त वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः दिवत्री शतस्य तु । 
पापरोगी सदस्नेस्य दातुनांश्चयते फलम्॥ 

सत्र चन्धस्य वीक्षणासलम्मवात् वीक्ष्येत्थनेन सनिधानमात्र 

लक्ष्यते तेन सनिधानमेव नवत्यादेः फलनाशकमिति शेयम्। सन्नि 

धिश्च यावान् देशश्चत्तुष्मतो दष्टिगोचर स्तावति देशोऽवस्थितत्वम् । 

यतश्च काणादौ सख्यापचये दोषदङाघवं प्रायश्ित्तविशेषाथेमिति 
मेधातिधिः । कचिद्पवादमाह वशिष्टः । अथाप्युदाहरन्ति । 

अथ चत् मरन््रवि्यु्कः शारीरः पङ्कदूषणेः। 
अदुष्यं तं मनुः पाह पद्किपावन पव सः॥ इति । 

मअन््रविदा नवत्या मध्यस्थेन युक्त इव्यथः । क्षारीरा अपि हषः 

दिवतयादिभ्यतिरिकताः। हानाधिक ङ्ुलित्वादय इति देगद्धिः । 

भत्र विशषमाद् ९१५४ । दषे क १५ @ ०५, 

काणादीन् मोजयदेषे धषद्धे दने तु चजयेत्। 

दैवे वे्वदेवे यदि भाद्धे मोजयेन्तरेत्य्ः। दानि तु वज्येदेव । 
यक्त वरिटनाक्तम्-~ 

“ (दवद बेश्वविद्धांलो यस्य राटषु मुत । 
(रोतान्यनाच्र िमिच्छन्ति(३) महद् वा जायते मयम्॥ हते । 

तत् , यत्र विमु खस्पु राद्ध, अविद्वांसः भननियाद्यसमिभिता 

भुञ्जत इति भ्याख्येयम् । 

(१) विद्द्धोज्यान्यविद्वसो येह रषे भुजते इति पु° ुद्रितवशषिष््मृतौ पाठः । 

( २) तदुभं नाशमामाति मह्ामि भयं भवेत् ईइति पाठन्तरम् । 

( ३ ) तान्बनादृषदच्छन्तीति पाठाम्तरम् । 



१०३ वीरमित्रोदयस्य भादि 

नन्विदं विहितनिषिद्धस्वरूपक्षानं न परीक्षममम्तरेणोपपथते 
तश्च परोक्षणे विदवामित्रेण निषिदिम्। 

न ब्राह्मणं परीक्षित कदाचिदपि बुचिमान् । 
दातुन् परीक्ष्य दत्तानि नयन्ति नरक षम् ॥ 

भविभ्यपुरणेऽपि । आदित्य उवाच । 

एवमेव न सन्देशो यथा वदति खेचर । 
ममाप्येतन्मतं धीर ब्राह्मणं न परीक्षयेत् ॥ 

तक् कथं परीक्षणभ्यतिरेकेण विदितश्चानं कायमिति । सत्यम् । 
निबेधस्यान्नदानपर्यीक्षापरस्वेनाप्युपपत्तेः। शद्धे परीक्षायां बा. 
धकामावात् । 
अत एथ विष्णुषमोत्ते 

अन्नदाने न कर्तव्यं पात्रावेक्षणमेव तु| 
अन्नं खेतर दातभ्यं धमेक्षामेन वै दि ॥ 
सद षेऽपि तु नि्दाषं सगुणेऽपि गुणावद्म् । 
तस्मात् सर्वप्रयज्ञन देयमन्नं सदेव तु ॥ 
@ च ९ 

पिश्ये कमणि तु प्राक्च; परीक्षेत प्रयज्ञतः। 
भिष्णुरपि १६६ | + (. [, क (० 

देवे कमेणि ब्राह्मणं न पर्सक्षेत यत्नात् परीक्षित पिये । 
केचिष्त स्वयं परीक्चणस्यायं निषेधोऽन्यद्वाया पररश्चणि न दोष 

इति वदन्ति । 
परीक्चषणप्रकार उक्तो मत्स्यपुराणे । 

शी सवस्तता शेय रोच सथ्यवहारतः। 
परहा सङ्कथनाद् जेया त्रिभिः पात्रं परीश्यते ॥ इति । 

ध्य च भाद्धीयन्राह्मणपरीश्चा अतिथिभ्यतिरिचिस्य । 
न परीक्चत चारित्र न विधांन कुरु तथा| 
नीलेन च देशादीनतिथरागतस्य हि॥ 
कुङ्पं वा सुरुपं षा कुचेटं वा सुवाससम् । 
विध्ावन्तमविधं धा सगुणे वाथ निगुणम् ॥ 
मन्येत विष्णुमेवेनं खाक्षाज्ञारायण हरिम् । 
अतिथि समुप्राघं विखिकित्सेन्न किं चिवत् ॥ 

इति शृ्िपुरये तत्परीक्षणनिषेधव् । 
गुणाशुणधिचारेण घमन्ते तेऽवमानिताः। 
निदहत्याद्यु युहिण ताहशरेभ्वमानना ॥ 



बश्यत्राह्मशनिरूपणम् । १०१ 

अतोऽतिथेने कर्तव्या कापि चचां कदाचन ॥ 
इति बायुपुरणि दोषोक्तेश्च । न छाय परीक्षानिषधः धाद ।दन्यत्रं 

धाद्धेऽतियेनिमन्त्रणामाषेनाभोभ्यर्वादिति वाच्यम् । 
काठ तश्रातिथि प्राक्तमन्नकाम दिजोसतमम् । 
बराह्मणैरभ्यवुह्ातः कामं तमपि मोजपेत् ॥ 

- घोगिनो विविधेङपैमेवन्तील्युपकारिणः। 
रमन्तः पृथिधीमेतामविश्लातस्वङ्पिणः॥ 
तस्मादभ्ययेनेत् प्रतं भादकालेऽति्ि बुधः। 
भादाक्रियफलं दन्ति दिजन्द्रोऽपूजितोऽतिधिः॥ 

इति वाराहे तस्य भोञ्यताविधानाव् , 
अतिथिधस्य नादनाति तच्छ्राद्धं न प्रशस्यते । 

ईय मोज्यत्वे शषतातेन हा षोक्तेश्च , अक्राविश्षातस्वरूपिण प्षा- 
अनीयरधाभिधानात् , यत् केनचिदुच्यते प्रागुदाहइतविष्णुवथनद- 
तियेरपि भद्ध परीक्षणं कतेऽयमेव, यत्तु तस्यापरीदवत्वं तच्छा. 
तिरिकविषयमिति, तत्तिरस्छत वेदितभ्यम्। 

 अविश्लातं चिज्ञ धाद्धे न परीक्षेत् सदा बुधः । 
ति वायुपुराणेऽतिथि प्रकरम्योकेश्च । ब्राह्मणेरभ्यनुश(त इति वाक्ये. 

ब्राह्मणपदस्य निमन्ितायथेकत्वात् तदयुक्षायमिव।तिथिर्भोज्य इति 
भावः । ब्राह्मणातिरिकानामतिथिस्तमानधर्मिणान्तु अद्धोच्वरकालं 
भोजनम् । तदपि विकल्पेन । तथाच मनुः- 

| यि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रिथो गृहमाव्रजेत् । 
भुकधत्सु च विप्रेषु काम तमपि भोजयेत् । 

अत्र कामभिस्युपादानात् सत्यामिष्छायामिति गम्यते न ब्राह्म 
णातिथिषन्नियमेनेति । ब्राह्मणोऽतिथिश्च ब्रह्मणपदङ्कवुपवेशनीयः। 

न हि विधादयस्तस्मिन् पृर्यतादेतवः स्मृताः 
केषलेन।तिथित्वेन स भषेत् पङ्किपावनः ॥ 

इति बायुपुराणे पडङ्किपावनत्वोक्तेः । 

च~ ~ ४९ च च ५९ (५ 
शेषान् विश्तानुक्तारेण मोजयेदन्यवेश्मनि ॥ 

इति पुराणवचनं तच्छ्ाद्धायवेहमनम्यवकाशामाव शति हेमदिः । 
यतिरूपातिथिस्तु भद पङ्कोवेषोपवेशनीयः। 

भाद्धकाले यतिं प्रापतं पिवृस्थानेषु भोजयेत् । 



१७४ वीरपिश्रोदयस्य भाद्धप्रशाशे- 

इति बृहस्पतिना स्थानविशषोक्तेः । पितृस्यनेषिति बहुवचनात् 
पित्रादिस्थानेग्वित्यथः। इदं च पितृस्थाने उपवेशानस्थानकर्पना- 
तः पूषैमागतस्य, पश्चादागतस्य स्वतिथिषत्पङ्ो भोजनमान्रं देय. 
भिति हेमाद्रिः । अत्र च यतिखिदण्डी ्ेयः। 

शिल्िम्बो धातुरकतेभ्यखिदण्डिभ्यः धद्।पयेत् । 
इति बह्मवेवताव । रिखाबन्तो गोरिकारक्तवसनासखिदण्डाश्च तेभ्यः 

पयन्ञिन द् ्यादिति भद्ध भक्रम्य बोधायनवचनाञ् । 
यस्तु, अस 

मुण्डान् जरिरुकाषायान् अद्धकाले विजयेत् । 
इति निषेधः स त्रिद्ण्डिश्यतिरिकपरः। 

न चं संवर्तेन 
अष्टौ भिक्षाः समादाय दहा द्ाददावा यतिः, 
अलिका शोधयेत्तास्तु ततो ऽदनीबाद् द्विजोत्तमः ॥ 

ति मेश्यमोजनवि धानात् कथं यतेः भाञ्चनियोग ईति वार्थम् । 
असक्तोऽलुप्र्टाथं घा यतिरोकाक्नमुग्भवेत् । 

इति कषष्णाजिनिनैकमिक्षाचा अपि विधानात् नियोगोपपत्तेः । 
मन्वेषमपि न यतेः धादे प्रातिः भादस्य मधुमांसखाध्यत्वात् 
यतेश्च तज्निषेधादिति चेन्न तद्रहिते धादे तन्ियोगस्य सुव चश्वाव्, 
निषेघमुलङ्थ प्रवुत्तयतिविषयत्वेनापि नियागसम्मवाच्ेति । ननु 
कस्मान् मधुमांसबद्यपि भाद्धे यतेमेघुमांसभ्यनिरेकेण मोज्जन न त 
भवति ब्रह्मचारिण श्वेति चत् , विधायकामावात् । ब्रह्मचारिणस्तु, 

बरह्मचर्यं स्थितो नेकमन्नमदयादनापदि । 
ह्मणः काममदनीयाच्ट्राङधे बतमपी डयन् ॥ 

इति याहवल्क्येन तथाविघानादिति हेमद्विः। 

इति भीमत्छकलसामन्तचक्रचूडामणिमरीचिमञ्जरीनीराजिवचरण. 
कमलधीमन्महाराजप्रतापर्द्तनूजभधीमन्महाराजमश्चुकरसाहष् 

चुखतु रद धिवखयवद्युन्धराहदयपुण्डरीकविक।दादिनिकरथी. 
मन्महाराज्ञाधिराजभीवीरसिष दवेाद्ोजितधीहसपण्डिता- 
्मजश्रीपर्श्ुरममिश्रय् चु सकटविद्यापारावारपारीण- 

घ रीणजगहारिधमरहागजपारीन्रविद्टजनजीवा- 
तुभीमन्मित्रमिश्चङते वौरमिन्रोदयाभिधनिबन्धे 

भ्राच््रकाओे त्राक्मणनिङ्पणम् । 



निमन्ब्रणप्रकारः । १०९५ 

भथ निमन्त्रणम् । _ ,. 4 श 
तश्चाहमश्र विद्वेदेवादिर्थाने मविष्यामीस्येवं ब्राह्मणश्वी- 

कारफरको यः वक्ष्वमाणप्रयोगवाक्योशख्वारणपूरवेको भ्यापारः । 
इदं च भाद्धपृषदिने प्रदोषान्ते कायम । 

५^्राथंयीत प्रदाषान्ते भुकतानशयिताम् द्विजान्"! 
इति यमेते: । मुक्तान् इति च निमन््रणोत्तरं भोजनव्याडल्िमाच्रं 

क्रियते न तु कतमोज्नस्वं वास्तवमपेक्षितमवुषयोगावत्। उक्तकाले 
तद्स्लस्मवे निमन्त्रणं परेषद्युरपि कायम् , 

असम्भवे परेदुवा ब्राह्मणां स्ताक्लिमभ्रयेत् । 
इति देषलोकतेः । इदं च स्वयमेव कायं “दाता विपरान्निमम्येत्" 

इति तस्थेवोक्तेः । तदसम्भवे वा स्वय प्रोषितेन सवर्योन । “लवणं 
भेषयेदाप्त दिजानासमुपमन्श्रणे,» इति प्रचेतःस्मरणात् , 

अभोञ्यं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियाचैर्निमन्वितम्। 
इति हेमादिघ्चतनिषेधवचनाश्च । तत्रापि पुत्रो मुख्यः “वथेषास्मा 

तथा पुत्र" इति स्मरणात् । तस्याप्यसम्मवे चावृिष्यारिरेति शे. 
यम् । “स्वयं शिष्योऽथवा सुत'इति वृषस्पातवचनात् । अत्र च पाट 
कमो न विधक्षितः सुतस्वान्तरङ्गत्वादिति हेमादिः। 

निमन्त्रणप्रकार श्च प्रचेतसा उक्तः- 
छतापसभ्यः पूर्वेद्युः पिवृपृवे निमन््रयेत्। 
भवद्भिः पितृकायं नः सम्याधथं वः प्रसीदत ॥ 
सभ्येन वेदवदेवा्थ प्रणिपत्य निमन्त्रयेत् ॥ इति । 

भवद्धिरित्यादि च ब्राह्मणोन्मुखीकरणमन्जो न तु निमन्जणमश्वर 
इति रेमद्निः । . निमन्त्रणं तु अमुकस्य भद्ध त्यया क्षणः क्रियला- 
मित्येवं कायम् । (व 

ब्राह्मणानां गृहे गत्वा तान् प्राध्य विनयान्वितः । 
अमुकस्य त्वया धाद्धे क्षणो वे क्रियतामिति ॥ 
(१)वदन्नभ्युपगच्डेयुर्विप्राश्ेषो तथेति च । 
भूयोऽपि व्या्रेत् कतौ तान् प्राप्नोतु मानिति ॥ 
द्विजस्तु प्राप्नवानीति विधिरेष निमन्त्रणे ॥ 

इति नागरखण्डोकतेः । एवे च ब्राह्मणैरपि सर्वेः सदैवोभ्तयेव्युख्चायं 

( १ ) वदेदिति मयूञ्धे पाठः । 

१४ वीर्मिर 



१०६ वीरमिप्रोदयस्य भादधप्रकाशच- 

यजमानेन च प्राप्नोतु मवान् शत्युक्ते प्राप्नवानीति च वक्तव्यमिति 
हेम्रिप्रशतवः। 

ल 
"१ 

दक्षिण जानुमारभ्य त्वं मयाऽत्र निमन्त्िर्तः । 
इति निमन््रणधाक्यमिल्याहुः । 

मैथिरस्तु स्वामहमामन्त्रये इति वदन्ति । 
श्ररपाणिस्तु त्वां निमन्त्रये इति प्रयागवाक्यमित्याह । 
भन्यतु उमयविधप्रयोयद शनात् विकल्प एवेत्याहुः । 
तच्च निमन्त्रण ब्राह्मणेन दक्षिणं जचमाडभ्य कायम् , उदा. 

हइतमत्स्यधाकयात्। यन्त पागुदाहृतप्रचेतोवचने प्रणिपत्येत्युक्तम् 

तत्, शुद्रधिषयम् । 
दक्षिणं चरणं विप्रः सव्य वै क्षत्रियस्तथा । 
पादावादाय वैश्यो दवो शद्रः प्रणतिषृवेकम् ॥ 

इति अदित्यपुराणाव् । निमन््रणस्य कविदपवाहो मकंण्डेयपुराण- 
भिक्षाथंमागतान् विधान् कारे संयमिनो यतीन् । 
भोज्ञयेव् प्रणिपाताः प्रसाद यतमानसः ॥ इति । 

सेयमिनेष्न्रह्मच्ारिणः। 

अय निमन्त्रणायत्राह्मणसङ्कया । 

तत्र याशवल्वयः, 
हवे युग्मान् यथाशक्ति पित्रेऽयुम्मांस्तथैव च । 

युग्मान्<सलमन्षङ्खयाकान् । 
गोतमः, 

९ भव क ५ क 

 नेवावरान् भोजयेत् , अयुजो धा यथोत्साहमूध्वं त्रिभ्यो गुणव 
न्तमिति। . 

नवभ्यः नावरा अधिकसङ््धाकाः । नकादयेकसङ्खथाक। धति तु 
हेमाद्रिः । इयं च सङ्कथा प्रदयेक पित्रादित्िके सर्षध्यते प्रतिप्रधानं 
गुणाषृेन्यांथ्यत्वात् । नवावरेष्वपि सम्याशत्यथंमयुज स्युतम् । 
यथोत्ाहमिति । उत्वा=काक्िः । उदूष्व=तवम्योऽपि। यत्र तु ब्राह्मणा 
अनेके न छभ्यन्त तत्र त्रयाणां पि्ादानामथे पको यदि भोञ्यर्तदा 
शुणवातेवेत्याह । त्रिभ्यो गुणवन्तमितेवादिना । श्दं च नवावरत्वं वैदव. 
देधिकेऽपि हयम् । समसङधत्वं परं तत्राधिकं शेय स्पृत्यन्तरात् । 

एष मातामहेभ्वपि अनुसन्धेयम् । तेषामपि च वेदवदेविकस्य तश्र. 



निमन्त्रणपूवका ङडकत्यम् । १०७ 

श्वपक्षे मेदपक्षे वा गणनया तावन्तो ब्राह्मणा अनुकतन्धेयाः । 
मातामहानामष्येव तन्त्रं वा वेभ्वदेषिकम् । 

इति वचनात् । 
अशक्त प्रत्याह विध्युपुराभे । 

बेधानामेकमेक वा पित्णां च नियोजयेत् ॥ इति । 
यका तु भस्यन्तमद्ाकतेन एक पव ब्राह्मणः प्राप्यते तदा तेषां 

धर्गद्वयस्थाने पकमेव उपवेदय देवस्थाने देवतां वादा षटुषा 
स्थापयेत् । 

एकेनापि हि विप्रेण षटुपिण्डं श्राद्धमाचरेत् । 
धति देवलक्तः 1 

यद्येकं भोजयेच्टर!दधे देवै तत्र कथं मवेत् । 
सन्न पाच्च समुद्ूत्य सवस्य प्राङकृतस्य च॥ 
देवतायतन कत्वा यथाविधि प्रवतेयेत् । 

इति बृद्वरिषटवचनात्। तदभावे करु दामय स्थापयित्वा निमन्त्रयेदि 
ति समुद्रकरषरतमविष्यवचनारच । पपित्रे वेषमसङ्खथा पव ब्राह्मणा भवन्ती 
त्युक्तम् थन्तु भखवलायनेन पकंकषस्य ब्व दध त्रीखरीन् वा ब्रद्धो फलभूय- 
स्त्वं नत्वेवेकं सवषां पिण्डेव्याख्यात कामपनाद्य इति पित्ये सम 
सङ्खथकव्राह्मणविधान छत तदृद्धिश्चद्धकिपयामिति कल्पतरग्रमृतयः। 
नत्वेवैक सवषामथ पकं न ऊुयदित्यथः । प्िण्डभ्यास्यातनयथ। स्वे" 

घाप्रयं पक्रपिण्डां न मवति तद्वदित्यथः। काममनादनआद्यं सपि 

ण्डीकरणं तद्धिते काम इच्छया एकमपि भोजयेदित्यर्थः । अनये=-भ- 
न्नाभावे वा, अथवा भनाये=आमश्राद्ध इत्यर्थः यद् चेकोऽपि भोज्यते 
तक्षा परकारविशेषो वहस्मतिनाक्तः- 

यथक भोजयेत् भद्ध स्वद्पत्वात् परहृतस्य च । 
स्तोकं स्तोकं समुद्रस्य तेभ्योऽन्न विनिवेदयेत् ॥ 

तेभ्यःपिवुभ्यः । उक्तेषु पक्षेषु विस्तर पक्ष सताक्रियाविधायकरवेन 
अनुकद्पपक्षप्रश्शसायं निन्दति वृदस्पतिः। 

पकेकमथषः। द्धो भन् देवे पिध्ये च भाजयेत् । 
सतुक्रियादेश्षकाखादि न सम्पद्यत धिस्तरे ॥ इति । 

अयं च निषेधो नाहष्टाथेः । हेतुनिदेशात् तेन यो शह्यणवा. 
हस्येऽपि सवृक्गियाि सम्पादनसमथेः तस्य गोतमो; 
पक्षाः इयाः । 



१०८ वीरमित्रोदयतस्य अादप्रकाशे- 

भथ निमन्त्रणपुवंकालकृत्यम् । 
तच्राच्नाः-~ 

गोभयेनोदकेश्च भूमिमाज्ञन भाण्डरोचं हत्वा स्वः कतोस्मीति 
ब्राह्मणान् निमन्त्रबेत् । अश्र गामयादिग्रहण सकलद्युदिस्ताधनद्र- 
ष्योपरक्षणम् । 
देवखः-- 

श्वः कतंऽस्प्ीति निशथित्य दाता विप्रान् निमन््रयेव् । 
निरामिष सद् भुक्त्वा सवैस्ुघजने गृहे ॥ 
यसम्भवे परेद्यवो ब्राह्मणास्तान्नमन्श्रयेत् । 

सुपत्यश्न भुक्तेति तरैथिरानां पाठः ॥ 
अश्र निश्िषस्येत्यमिधानात् यत्र तीर्थश्राद्धादौ निश्चयामाधस्तत्र 

न जिरामिषसशदूमोशनमङ्धम् , स्फ्थादिलषञ्वायिकरणावुशेधाः 
दिति । अश्र व्नान्नापूवै भोजनं विधीयते किंतु रागतः प्राप्तमो 
जनाचुवादेन निरामिषत्वसकृस्वरूपगुणमाश्र बिधीयते अतश्चापव।- 
सिने न मोञ्जनमिति गडः । 

अत्र च निमन्त्रणात् पचै इवः द्धं करिष्यामीति सकदप्य 
ब्राह्मणान् निमनश््रयेदिति पेटानलिवचनात् सङ्कटपः कावः । ख 

चारादेषं काये, देशकालो सकीत्यं समुकासकगोश्रनामकाना. 
मस्मदूपिन्रादौनां सदेव सपिण्ड पविणथाद्वय करिष्ये इति । पषं 
सङ्करभ्य निमभभयेत् । तड्च पितुपू्क कायं “पितुपूवे निमन्त्रयेत्” 
इति प्रचेतः स्मरणात् । 

यस्तु- 
उपीती ततो भूत्वा देवताथान् द्विजोत्तमान् । 
अपल्लव्येन पिन्येऽथ रवय शिष्योऽथवा सुतः ॥ 

ति बु्स्पतिवाक्ये अथ दाष्वा नस क्रमपरः, मधशदवस्य 
पाष्टक्रमवत्वेन श्ुतिक्रमापक्षया दुबेटत्वात् । 

अभ्येतु अथशभ्दायुरोधात् विकदप इत्याहुः । 
निमश््रणाश्र च नियमभावणमुक्तं मस्स्यि-~ 

एवं निमन्छय नियमान् भवयत्क्तुकान् बुधः 
अक्रोधनः शोचपरेः सतत ब्रह्मचारिभिः । 
भवितभ्व भषद्धिश्च मया च भद्धकारिण। ॥ इति । 



निमन्विानां नियमाः । १०९ 

अत्र नितन््णीयघ्राह्यणसर्मापगमनादहिनियमश्रावणान्तं भरवित्रा. 
हयणमयुसन्धेयमिति हेमाद्िः । भङ्गीकृतनिमनश्त्रणेन तु “आमन्नितो- 
जपेहोग्भ्रीम्” शति भय॒र्शरृतेः ५आब्रहमन् ब्राह्मणो ब्र्मवचंसीत्याहि 
योगक्षेमो नः कदपताभ'र्यम्ताने यजूषि जक्तभ्यानि। तानि जण्यपर. 
करणे वक्ष्यम्ते । 

| अथ निमन्तरितनियमाः। 

तत्र मवु- 
कोतितस्तु यथान्यायं हभ्यकव्ये द्िजो्मः। 
कथ चिदप्यतिक्रामन् पापः श्रुक्रतां बेत् ॥ 

केतितो-निमग्वितः । स्वीट्कत्य निमन्त्रण यहि कामादिनातिक्रा. 

मरेलद।! घुकरयोनिप्रहं पाप प्राप्चुयादित्यथैः। 
केचिल प्राथ्ंमानः सन् यदि अतिक्रमेत् नेच्छेन्निमन्त्रणमिति 

व्याचख्युः | 

नतु छिष्लया आद्धमोजने भकृततिन विधितः, तत्र विष्यपरा- 
धामे कुतो दोष शति चेत् । न । ऋतुगमनवदुपपत्तेः। यथाहि 
ऋतो भायौगमने रागतः ्रदृत्तिसम्मवेऽपि अगमने दोषध्रवणाव् 
क्रोधादिनाभ्गख्छन् प्रस्यवेतीति कटप्यते, पवमिहापि सत्यपि धाद. 
भोज्ञनस्य रागतः प्राप्तस्वे उक्तवक्ष्यमाणनिन्दावचनेरिमन्व्रणमति 
क्रामन् प्रस्यवैतीति कदटप्यते । 

वतः, 
आमन्त्रितस्तु बो विप्रो मोकतुमन्यज्चं गश्छति । 
नरकाणां शत गत्वा चाण्डारेष्वभिजायते ॥ 

अनिन्धामन्व्रणमवन्यमङ्गाकतेव्यमिस्याह देवलः-- 
कर्म्रतिश्चवस्तेषामनिन्धामन्त्रने छते । 

भनिन्येमामस्नितानां काममस्त्वित्येव भरतिथवोऽङ्ककार पव 
धुक्त इष्यः । इदं च रक्तविषयम्, अशक्त प्रति विष्यप्रव्तेः। तथा 
च उवराद्यमिमवेन भोकतुमसामध्ये प्रत्याख्यानं कुवैतोऽपि न दोषः 
अनेनेशामिप्रायेणाह गोतमः । 

अनिन्दितिनामग्निते शक्तेन न प्रत्याख्यानं कतेव्यमिति। 
शक्तेन-मोञजनसमनिष्यर्थंः । 
एवं ब्राह्मणं चतुमुंखं स्वा देवताः पिवुभ्यः सदह तदन्न लमुपा, 



११५ वीरमित्रोदयस्यं भद्धमकाे- 

दनन्ति तस्मात् स न व्यतिक्रामेदिति यमकाकयप्रपि अनिन््यामन्न्रित 
शक्विषयमेव व्यास्येयम् । 

कूमेपुराणे, 
आमन्श्रितो ब्राह्मणो वे योऽन्यस्मिन् करते क्षणम् । 
स याति नरकं धार सुकरत्वं प्रयाति च ॥ 

म्स्यपुरणि 
@ ९ श, 

आमन्त्रितास्तु गुणिना निधननापि च दिजाः। 
नान्यमिष्टान्नखोभेन तमातिक्रमयन्ति हि॥ 
निमन्त्रितास्तु येनादौ तस्माद् गृह्णन्ति नान्यतः। 

अभ्यस्य पुरुषस्य मिष्ट यदन्न तट मनत्यथः ॥ 
अत्र गुणिनेव्युपाङ्ानात् पृ्ेमविदितद्ाषिस्यामन््रण स्वाङ़ते पश्चा 

होषे विदिते प्रत्याख्यान कुषन् नापराष्यतीति सूचितम् । कात्या 
यनादिव चनेष्वपि निमन्त्रणङ्कतुरनिन्यतािश्चेषेण निन्धछृतामन्त्र- 
णातिक्रमणं न दोषयेत्येवमेवा्थं गमयति। तदेतत् संमाढ्यविषयम्- 

विध्यमानधनो विद्धान् भोज्यान्नेन निमन्त्रितः। 
कथं चिदप्यतिक्रामन् पापः घुकरतां व्रजेत् ॥ 

इति षड्व्रिश्न्मतेऽभिधानात् । अतोऽत्यन्तनि्धनो बहुदाक्षिणा- 
दिङोभेन पूवेनिमन्त्रणमतिक्रामन्ञपि न दुष्यतीति गम्यते । 

केचिन्तु स धनस्य दोषाधिक्यन्चापनाथमिदं वचनमिति भ्या 
चख्युः। 

निमन्त्रण गुहीत्वान्यदन्न न प्रतिगह्णीयादित्याह इत्यायनः। 
आमन्त्रिते।ऽन्यदन्न न भ्रतिशहीयतत्। 

यश्ट्ाद्धायं निमन्नितस्तदथोदन्नादन्यव् भ्र द्धभ्यतिरेकेणापि येन 
केन चिहीयमानमन्न तदहने प्रतिग्राह्यामिति । 

यस्तु स्वीश्ृतनिमन्त्रणः केन चिन्िमित्तेन कुतुपादिकारातिपलि 
करोति तस्य दाष भदित्यपुराणे उक्तः । | 

आमन्त्रितश्िर नेव कुयांहिषरः कदा च न । 
दे्तानां पितृणां च द्।तुरन्यत्र चेव हि ॥ 
चिरकारी भवेद्रोग्धा पञ्चते नरंकाञ्चिना। 

शशनद्राहकारी । देषतादीन। द्रोहकारी मवेदित्ययेः | 
याह्वसव्यः) ध 

तेश्ापि सयतेनीष्य मनोबाक्षावकममिः। 



निभाश्ितानां नियमाः । १११ 

दवः 

| तस्मात् दोषान् परित्यज्य श्रीनेतानपरानपि। 
ब्रह्मचारी श्ुचिभूर्वा धाद्धं सुज्जीत शक्तिमान् ॥ 

प्रन्=ज्ी खम्भोगाऽल्यप्रतिग्रहपुनभोंजनाख्वान् । 

यम, [4 ८९ = - आमन्त्रितस्तु यः भष्धे वृषल्या सह मोदते । 
भव्ति पितरस्तस्य तं मास शुक्र मोजनाः। 

अत्र धुषडीशष्वः स्ीमात्रोपलक्षणाथेः। सामए्वत एव ब्रह्मच. 
यस्य विधानात् । इषं भतार राति स्वीकुखतें इति ्युस्पत्था ब्राह्म 
ण्यपि ुषट्येवेति देम ध्याश्यातम् ¦ शुद्रीगमने दोषाधिकयष 
राण्येतानि वचनानीस्यन्ये । अश्र च चेथुनं च्रुतुमत्यामपि स्वभार्पा. 
यां न कतंध्यम्। तथा नियुक्तेन देवतादिनापि भ कतेष्यम्। 

क्रतुकाले नियुक्तो यो नेव गच्छेत् स्थियं कचित् । 
तत्र गण्छन् समप्तोति ह्यनिष्टं फलमेव तु ॥ 

इति निमन्धित प्रक्रम्य बृदमनूकेः। 

निमन्वितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुमतिः। 
भषन्ति पितरस्तस्य तं मासं मरमोजनाः॥ 

ममे।शनसौ-- वि ॥ [ 
आमन्धितस्तु यः धादे भारमुद्रहति दििजः। 
पितरस्तस्य त मासं मरति स्वेदमोज्जनाः ॥ 

उशनाः- 
आमन्व्रितस्तु यः धष्धे छतं संसेधते दविजः। 
भषन्ति पितरस्तस्य तं मास मलङभोज्ञनाः ॥ 
आमन्त्रितस्तु यः भद्ध भयास कुरते दिजः। 
भान्ति पितरस्तस्य तं मासरं पित्तमोजनाः॥ 

यमः-~- 
अहिंसा सत्वमक्रोधो दुरे चागमनक्रिया । 
अभारोद्व्न क्षान्तिः भदस्योपाक्तनावेधिः ॥ 

दूर-सीस्नः परस्तात् । न गन्तबयमित्यथः । 
ब्ह्मण्डपुरनेऽ्पि- 

न सीमानमतिक्रामिद् भादाथे वे निमन्बितः। 



११२ वीरमित्रोदयस्य भारप्रकाषे- 

पयेटन् सी ममष्वे तु कदाचिन्न प्रदुष्यति ॥ 
धार भु पुन्मोजनादि न कुयोदित्याह यमः- 

वुनभोंजनमध्वाने माराभ्वयनेथुनम्। 
लन्ण्यां प्रतिग्रहं होमं भाखभुण् वजयेत् सद्ा ॥ 

सदेति, निमन्बणक्षणमारभ्य भाद्धाहारात्रपयेम्तम् । सन्ध्या 
होमादौ विश्चेषो मविष्यतपुरने-- 

वशष्ष्वः पिवेदापो गायज्या भाद्धसुग् दिजः । 
ततः सम्भ्यासुपासीत जपेष्च जुहयाद्पि ॥ शति । 

` अयं निमण्व्रितनियमः पृ्वंदिने धद्धदिने वा निमन्वणमारभ्य 
मवति निमन्बणप्रयुक्तस्वाक्ियमजातस्येति दिक् । इति निमन्तितश्र्षणः 
नियमाः । 

॥ भथ करतुनियमाः । 
तन दवद 

अक्रोधो नितः स्वस्थः धद्धावानत्वरः शुचिः । 
समाहितमनाः अाद्धंक्रियायामसरदषेत् ॥ 

भकाधन््करो घश्युन्यः। उपलक्षणमेतनमात्सयोष्ीनाम् । निवृत्तः 
छप्रसक्नः । स्वस्थः-अभ्याकु लीरुतचितः । भसङत्ञ्धाद्स्मासि. 
पयन्तम्। 
वि 

कोपे परिरेत् नाश्ुपातयेत् न त्वरां कुयात् । 
भत्र यस्यामङ्गादिलोपः सम्भाव्यते ताहशी त्वरा निषिध्यते । 

प्रयोगप्राद्युभावस्तु विध्यचुमत एवेति न निषिध्यते । 
पेटीनसिः- 

चि शस्यं चाक्रोध च शोच च त्वरं च प्रुंसति। 
वराह्पुराभ- 

दन्तकाष्ठं च विखज्ञेत् ब्रह्मचारी श्युचिभवेत् । 
दम्तप्रक्षालना्थं दन्तकाष्ठं नदधादिलय्थैः । बह्मचयं चाष्प्रकाः 

रमेथुनवज्नम् । तदाह गोभिलः । 
स्मरणं कीतैन केलिः परक्षणे गुह्यभाषणम् । 
सङ्करपोऽध्यवसायश्च क्रिथानि्वतिरेव ख 
पतन्ेथुनमश्ाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः। 
विपरीत बअरह्मचयेमेतदेवाष्कक्षणम् । 



कतुनियमाः । ११६ 

सिया सह क्रीडा, आफलप्रातेः सुरतसस्पादनं क्ियानिवं 
तिः । अष्टङ्गम्-अघ्रप्रकारम् । 
ग्यासः- 

| भराद्धे यद्धे च नियमे नाधात् प्रोषितभवंक। । 
भादकतनिषेधोऽय न तु मोकतुः कद्ाचन ॥ 

हन्तकाष्रनिदेघे सति कतेव्यं विशेषमाह भ्यासः- 
अलभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथौ । 
अपां वाद शगण्डूवर्वेदध्यादन्त धावनम् ॥ इति । 

भदित्यपुराभ~ 
तदस्तु श्ुचिभूत्वाऽक्रोधनो $स्वरितो भवेव् । 
अप्रमत्तः सत्यवाक यजमानोऽथ वञजयेत् । 
अध्वान मेथुन चेव धमं स्थाध्यायमेव च ॥ 

तदहः=अ्ाद्धीयेऽशनि । अध्वकशब्वेन लक्षणया सीमातः परस्तात् 
गमनं कथ्यते । ् रमोच्यारवाहनादिजन्यः शः । स्वाभ्यायशब्देनाध्य- 
यनाभ्यापने विषक्षित । 

इदमनुः, क क 9 € ५ क, व 

निमन्डय विप्रा स्तददवजयेन्मेथुन श्चुरम् 
प्रमत्तां च स्वाध्यायं क्रोधाशौचं तथानुतम् ॥ 

्रक्चुरकम । 
जवाङः-- इका 1 

ताम्बर दन्तकं च खेहस्नानममोजनम् । 
रत्योषधपरान्नानि धादकतो तु वजंयेत् ॥ 

सेहस्नानम्=अभ्यङ्गल्ञानम्। बमोजनम्-उपवासः । आव दयकोपकासे 
प्राप्ते पितुसेवितमाधायोपवसेत् । 

तथा च श्रुतिः ““अवघ्रे पमेव तन्नेष प्राशितं वक्नेव।शप्राशितम्"' शति । 
निमन्न्रितब्राह्मणर्पारत्यागे दोषमाह नारायणः । 

केतनं कारयित्वा तु निवारयति दुमेतिः। 
बरह्मवध्यमवप्रोति शुदयोनो च ज्ञायते ॥ 
पतरिमन्ञर्नाख प्रति ब्राह्मणो नियतः श्युचिः। 
यतिचान्द्रायणं इत्वा तस्माद् पापात् प्रमुख्यते ॥ 

अयं च निषेधोऽदुष्टब्राह्मणस्याग दति बोष्यम्। 
यतिचान्द्रायणं नाम चान्द्रायणविकशषः । भकना च निम 

१५ वी०मि। 



११४ वौरमित्रोदयस्य शादधप्रकाशे- 

न्वरणमारश्व्राडऽ्ाडसमातेराशारो वजनीथ इत्याहापत्तम्बः, (आरम्भे 
खाभाजनमाखमापनादिविः । 

गुखेतरकायेष्यासङ्गादिना। स्वय धरद्धं कतुंमशकनुवन् यदि 
कद्चित पुत्रादिना द्धं कारयेत् तदनेन ध्ा्चाधिकारिणा च 
नियमा शबुष्ठेया इत्युक्तं वाराहपुराणे । 

न दाक्तोति स्वयं कतुं यदा शनवकाशतः। 
ध्ाद्धं शिष्येण पृत्रण तदान्येनाऽपि कारयेत् ॥ 
नियमानाचरेत् सोऽपि विहिताश्च वसुन्धरे। 
यजमानोऽपि तान् सवोन्नावरेत्सुसमाहितः ॥ 
बरह्म चयादिभिभूमि | नियमः धाद्धमक्चयम् । 
अस्यथ क्रियमाणं तु मोधमेव न संशायः॥ 

भूमीति सस्बाधनम् । एते च नियमाः बाद्धमुक्तान्नपाकान्तं 
कतष्याः । तदाद लोगक्षिः- 

विनीतः प्रथयन् भक्त्या विष्रानामन्छय यरनतः। 
भां भुकत्वान्नपाकान्तं नियमानाचरत्ततः । इति श्र दकतृनियमाः 

भथाभयनियमाः 

तत्रादित्यपुरणि- 
तां निशां ब्रह्मचारी स्यात् ्'दकृत् धाचिकेः सह । 
अन्यथा वतेमानौ तौ स्वातां निरयगामिनो ॥ 

पद्मपुरा । 
पुनभाजनमध्वानं मारमायासपरैथुनम् । 
भाड् भाद्धयच क् चेव सवेमेतद्विधजयेत् ॥ 

। स्मयं च कलहं चेव दिवा स्वापं तथेव च । . 
हारीतः । 

' `.  भामन्धिता आमन्त्रथिता च ह्युचयस्तां रात्रि वसेयुः । 
उचयेन्मेथुनकामक्रोधादिरदहिताः । मनुयेमश ~ 

निमन्न्रितो दिजः पिञ्ये नियतात्मा मेत्सदा । 
न च च्छन्दांस्यधीयीत यस्य भद्ध च तद् भषेत् ॥ 

यस्थ च तत् कर्तव्य भाद्धं भवेरछोऽपि नियतात्मा मेदित्यथंः। 
विष्णुपुराणे । 

ततः क्रोधव्यवायादीनायालं च द्विजः स । 
यरज्ञमानो न कुवीत दोषस्तन्र महानयम् ॥ 



कतंमोक्तनियमाः। ११५ 

भयम्-नियमाकरणङूपो महान् दोष शष्यथः । तत्र-क्रोधष्यवाया. 
दौ, भायात घा । 

द्ध नियुक्ते युक्त्वा वा भोजयित्वा नियुज्य च । 
भ्यव।यी रेतसा गतं मज्जयत्याहपनः पितृन् ॥ 

नियुक्तो निमन्ज्रितो ब्राह्मणः भ्ादमोजनात् प्राक् धादडभोजनो 
तरकार घा भ्यवायी म्ेथुनकत यदि मवति तदा आनः स्वस्य 
पित्र् रेतोगत मज्जयेत् । एवं श्राद्कतोऽपि नियुज्य निमन्व ब्राह्मण 
भोजनात् पृवं भाज्ञयित्वा(१) त्राह्मणमाजनननम्तरमपि वा भुक्तान्नप- 
नपरिणामाधाथे यदि व्यवायी स्यात् तका सोऽपि तमेव दोषं 
प्तुथाद् । 
प्रचेताः-~ 

स्था दन्नपरिणामान्तं ब्रह्मचयं दयोस्तवः। 
भत्तपरिणामान्तं-भुक्ताश्नेपरिणामान्तम् । तदाह बहत्पतिः । 

भुकतान्पाशणामान्तं नियमान्न विषजयेत् । 
निषिद्धं इषेतां होषस्त्द्वेधमङ्कवेताम् ॥ इति । 

वेधन्विहितम् । वयुपुरमि । 
्राखदाता च मोक्ता च मेथुन यदि गच्छतः। 
पितरस्तु तयोमासं रेतोऽदनन्ति न सश्चयः॥ 

उमयोर्नियमायचुष्ठनि हेतुहीरीतेनोकः । 
पूवेद्यरामन्तरितान् विप्रान् पितरः सविश्चन्ति वै । 
यजमानं च तां रात्रि वसयुर्नियतास्ततः॥ 

काध्यायमः । 
तदहः छ्युचिरक्रोधनो ऽत्वरितो ऽश्रमत्तः सत्यवादी स्यात् अध्व. 

मेथुनश्रमस्वाध्यायांश्च वज्ञयेत् भवाहनदि वाग्यतः मोपस्पशै. 
नात् , भमन्नत्रितश्चितम् । 

भवाइनादिन्भावाहनप्रथुति । भोपस्परोनातन्डपस्परानपर्यन्तम्। धा. 
खकनौ वाग्यत मौनी स्यात् । उपस्पश्च॑नदादेन कात्यायनपुत्रोकत 
विसजनन्ति जलस्पश्यैन विवक्षितम् । भमन्व्रताकेवमिति । शुचि 
प्वादियुकता आवाहनादि उदस्पकशोनपधेन्त वाग्यताश्च मवेयुरिव्यथेः। 
इति उभयनियम 

(१) एते म।जयिचेत्यस्यंव विवरणं बोध्यम् । 



११६. बीरमित्रोदयस्य धीद्धपकाशे- 

भथ निमन्तरितब्राह्मणानां धराद्धभोजने नियमाः । 

तत्र विष्णुः । , 
अदनीयुब्रोक्यणा न सोपानत्का न पठोपनिदहित पाद्; । उपानहं = 

शमेपादुके । पीठात् बहिः कृतपादा अशनीयुरित्यथः। 
परमाघरखण्डे । 

यश्च फूत्कारषक् मुद्ध यश्च पाणितले दविजः। 
न तद्द्नन्ति पितरो यश्च वायुं सपुत्खजञेत् ॥ 

कत्करिवत्-फू६्कारादिशब्द वत् । यच पागितल इतिन्पाणतरे भ्रासं 

पुहीत्वा न मोकभ्यम, तेनाङ्कुदयत्रेग्रा सग्रहणं कतेव्यमिति विवक्षितम् । 
बायुसमुस्सजनम्=अपानवायूटसजेनम् । मोजने सन्ननिन्दादि न केभ्य. 
मिश्याह प्रचेताः । 

पीत्वापोक्चानमर्नीयात् प्रे दत्तमगर्हितम्। 
सर्वन्द्रियाणां चापस्य न कुयात् पाणिपादयोः ॥ 
अभ्युष्णं सवैमन्नं स्याद् जुजजीरस्ते च वाग्यताः । 
न च ज्ञातयो श्रयुदात्रा पृष्ठा हविगुंणान् ॥ 

ह्ेन्ियाण। चापल्यं=माजनाथेव्यापारातिरिकतव्यापर+ इन्द्रि 
धभ्रहणेन पादयोग्रहणे सिद्धे पुनस्तद् प्रहणं पाणिपादचापर्यमाधिकः 
दोषज्ञनकमिति ज्ञापनाथेम्। भव्युष्णमू-=रषदु स्णम्। भव्युष्णस्य मोक्षतु- 
मशक्षयत्वाद् । बरग्यत(:=वागभ्यपाररहिताः। तेन शब्दोश्चारणं न क. 
तैभ्यमिस्वभिग्रेयते । दात्रत्युप्रलक्षणम् , अन्येनापि पृष्टा विगुणान् 
आद्धौयाल्लगुणान्न प्युः । वाग्यतानामग्रसक्तं हविगणवरचनं न निषेध्य 
मिति चेद् भिनयादिन।पि हविशुणप्रकाश्चनं न कतब्यामित्येतद थत्वाव् 
श्य घ्नस्य । ततश्च श्रयुरिति टक्षणया प्रकाशयेयुरिति भ्य।ख्येयम् । 
खत्रिरपि। 

अकारेणापि यो त्रवादस्ताद्कापि गुणन् वदेत् । 

इति बज्ञनीयाधिकारे दस्तग्रहण कुवन् दममेक्षाथमम्यघुचयत् । 
देव! । | 

श्वन्नपानकरशीतोदं दद्द्धधो ह्यवलोकितः । 
धश्ष्ये कारणे सकश्ां क्षन् सुज्जी पाणिन। ॥ 

अस्य दइटोकस्या्थः, हेमाद्रौ इत्थं विवृतः, अपक्षानुारेणाभ्नः 

पानशछछीतदवायादिकातृभिरपेक्षां शातुमषलोकिंतः श्षुत्पिपालालक्षणे 



निमन्निते्रा्णोानां भोनननियमेाः। ११७ 

भपक्षादः करण वक्तव्य पाणना सलासङ्कतमपक्चाददचक्त क्वन् 

भुभ्जीतेति। 
मनुः । 

यावष्न्नं भवस्युष्णं यावदहनन्ति वाग्यताः। 
. ताधदहनन्ति पितरो यावन्नोक्ता विगुणः ॥ 

ह (भ० ३ -छा० २६१७) 
भत्रिः । | 

इङ्करेणापि यो ब्रथात् हस्ताद्वाऽपि गुणान् वदेत् । 
भूतलाश्ोद्धरेत् पात्रं सुञेदस्तेन वा पिवन् ॥ 
्रोदपादो बदहिग्कक्षा बहिजाचुकरोऽथ। । 
अङ्गुष्ठेन विनादनाति सुखशष्देन वा पुनः ॥ 
पीर्वाऽवशिष्टतोयानि पुनख्द धत्य वा पिबेत् । 
खादि ताथान् पुनः खदन् मोदकानि फडनि वा ॥ 
मुखेन षा धमेदन्नं निष्ठवेद्धाजनेऽपि वा । 
इ्थमदनन् दिजः धाद हत्वा गच्छत्वणोगतिम्॥ 

पा्रमित्यस्य सुञ्ेदित्यत्राप्यन्वयः । प्रढपादस्वु- 
असनारूदपादस्तु प्रोदपादः स उच्यते ॥ 
इति भविष्यपुराणेऽमिहतः । ब्दिःकक्षो=वहिभूतकक्षद्यः। 

वायुपुराणेऽपि । | 
यावन्न. स्तुषते चान्तं यावदोष्णं न मुञ्चति । 
ताषदश्नन्ति पितरो यावदहनन्ति वाग्यताः ॥ 

प्रमासद्बण्डे । 
रला यत्र प्रशस्यन्ते भोक्तारो बन्धुगोज्निणः। 
राजवार्ताविसच्छन्वो रक्षःधादस्य क्षणम् ॥ 

भोकतरोन्बन्धुगोत्रिणः । पित्रादिस्थाने भोक्तारः इत्यथैः । धारं - 
शेषभोजनं तु तेषां विदितमेव । रसशसादि, रक्षःभाद्धस्य लक्षण 
सूचकम् , तत् भद्ध पितृठृत्तिकर न मवतीत्यथेः । हविशुणप्रशेला- 
निषेधस्तु धाडलमात्तः पृषमेवेत्यभिप्रस्याह इदवगिषटः, 

भद्धावसाने कतव्या द्िजञेरक्गुणस्वतिः 
निगमः 

नान्ञपानादिकःं भद्ध वारयेन्भुखतः कचित् । 
अनिष्ठत्वाद् बहुरवाद्धा कारणं हस्तसंक्षया ॥ 



११८ वौरपित्रोदयस्यं भादषकाे- 

भनिशटत्वात्-अनपेश्चितस्व।त् । अपेक्चिहस्थाऽपि ष। पात्रस्थस्य 
बहुत्वात् यदा अन्ञादि वारयेत् तदा न सुखतः-न शब्परयोगेण, 
किन्तु शस्तसंक्चया हस्तसंकेतेनेश्वर्थः। 
शङ्खलिशितो । 

ब्राह्मणा मन्नगुणदोषो नामिषदेयुः, नातं व्रयुरन्योन्वं न भ्र 
शसेयुरन्ञपाने न अ्रभूतामिति वदेयुरन्यत्र हस्तसंहया । पात्र परभूत. 
मन्नमस्स्यम्यन्न परिवेभ्यमिति भोक्तृभिने वक्तब्य तु हस्तसंकेतेन 
सुखमीयमिध्यथेः । अपेक्षितं चावद्यं याचनीयमेवेश्याह दृदशातातपंः | 

अपेक्षितं याचितभ्यं भाद्धाथमुपकदिपितम् । 
| भ याचते द्विजो मृहः स भवेत् पितृघातकः ॥ 
भनु । 

यद्वेष्टितशिरा भुङ्के यद् भुङ् दक्षिणामुखः। 
सोपानत्कश्च यद् मुह्खे तदे रक्षांसि भुञ्जते ॥ 

(अ० ३ -ऋछो० २३८) 
वेष्टनमुभ्णीषादिना । अन्र दृक्षिणमुखताया निषेधात् वचना. 

नतरविहितोदङ्पुखत।या असम्भवे प्रतिनिधित्वेन दिगन्तराभिमुल्ल. 
तेति अवसीयते, निषिद्धस्य प्रतिर्निधित्वानुपपसेः। 

पात्रोदखरणे शोष उक्तो वाराहपुराणे । 
उदरेधदि पात्र तु ब्राह्मणो क्षानवजिंतः। 
हरन्ति राक्षसास्तस्य भुञ्जतोऽन्न ख सुन्दरि ॥ 

भुञजानेः बुखिपूैमितरेतरस्यशों न करतेध्य इत्युक्तं वायुपुरमि । 
भाद नियुक्ताबे विप्रा दम्मे क्रोधं च चापलम् 
अन्योन्यं स्परान कामादजेयेयुमेदं तथा ॥ 

धमादेददम्योभ्यस्पश्चं किं कतंवयमित्पपेक्षित आह रङ्कः । 
भदप्डने तु युञ्जानो ब्राह्मणो अ्क्यणं स्पुरत् । 
तदन्नमत्यजन् जका गायञयष्टशत जपेत्॥ ब्राह्मणं मुञ्जनप् | 

वरिष्ठः । 
नियुक्छस्तु यदा भद्ध दैवे वा मांसलभुन्यज्ञत् । 
यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमच्छति ॥ 

धमा । 

नियुकतद्धेव वः भद्धे पत्किञ्चित परिव्जेत् । 
पितरस्तस्य तं मालं नेरा इवं प्रतिपादिरे॥ नेराश्यम्-अनशनम्।॥ 



निमचितन्राह्मणानां मानननियषाः | ११९ 

न स्पृशेद्धाय्स्तेन भुञनोऽक्त कद।चन । 
न पदौ रिरो वस्ति न पदा माजनं स्पृशेत् ॥ 
वरस्ति=धूुजपुरोषस्थानम । 

विष्टः । 
उभयोदेस्वयोभुक्तं पिवृभ्योऽन्न निवेदितम् । 
तदभ्तरः परतीक्षन्ते शसुसा दुष्टवेतसः॥ 
तरमादशुल्यदस्तेन कुथादन्नसुपागतम् । 
भाजनं का समालभ्य तिद्ेक्ोष्टेषणाव् हिः ॥ 

उभयोग्रीक्षणहस्तयोरन्यतरेणापि यदा तद्श्नमनंचिषठतं भश्ति 
तदन्तरालमस्युराः सवेदा प्रतीक्षन्ते, कष्चान्तराश्च तदलमपदरम्ती- 
ष्वथः । तस्माघ् पितृभ्यो निवेदितमन्नं भोज्ञनसमात्तिपयेम्तं धाम. 
स्तेनाश्चन्य कर्णात् कण्डूयनाधर्यं वामदस्तव्यापारसमये तु दक्षिण 
हस्तेन भाजन समालभ्य वतत ईति तात्पर्यां इति हेमा ध्याख्य।। 

अन्ये त्वेवं उ्याचक्षते अन्नमुमयोहस्तयोरन्यतरेणापि यथा मुक्तन 
भवति तथा कतेष्यम् । ततश्च माजनस्थेऽन्े दक्षिणस्य ध्यापृतो 
तेतैवान्नममुक्तं भवति, दक्षिणग्यापृत्यमवे तु उक्तप्रेतोषाक्येन 
वामेन हस्तनान्नस्प्ोस्य निषेधाद् वामेन भाजनं समाङछभ्य बतत । 
कथित् उभयोः शखयोपुक्तमिति पाठः । तश्र शाखयोहस्तयो. 
रस्यवाथेः। 

जातुकर्ण्योऽपि, 
भाजने परिरिषाह्न हस्तेन ब्राह्मणः स्पृशेत् । 
रक्षाभ्यसख्जायते यस्मात् घरणीयं प्रयत्नतः ॥ 

यस्मात् स्पृशन् ब्राह्मणो रक्षोभ्यः भाखान्नं घ्रायते तस्मादित्यर्थः 
“त्राह्मणो हि रक्षसापपहन्ता" ईति हातपथशरुतेः । देवतोदेशमाक् 
त्यागाद् प्राङ् न परिषिष्टान्न हस्तेन स्पष्म्यमित्याहत्रिः । 

 असङ्कदिपतमन्नाद्यं पाणिभ्यां य उपस्पृशेत् । 
` अभोल्य तद् मवेदृन्न पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 

भसंकल्पितनदेषतोदेशनास्यक्तम् । 
निगमः--~ 

मांलापृवकलेक्ष्वावि दन्तणुठेवं न मक्षयव् | 
भ्रासशोष न पत्रेऽश्येव पीतशेषं तु नो पिष् ॥ 



१२० : वीरमिश्रोदयस्य भाद्धधकाशे- 

हस्तेन मांसादि धुत्वा स्वल्पं दन्तेदिछल्वा न भक्षयेत् । नस्ये 
न निष्चिपेव् । 
प्रचेताः 

दन्तच्छदं हस्तपानं वज्ञयेशचातिभोजनम् । 
इस्तपानखहस्तेन जलादिपानम्, न कुर्यदित्यथैः ॥ 

ब दृहवपरिशिष् 

यश्च पाणितङे दत्तं यच्चान्नमुपकिपतम् । 
पकीभावेन मोक्तभ्यं पृथकमावो न विद्यते ॥ 

पाणितके दत्तमग्नोकरणाल्षम , उपकटिपतं मोज्ञनपत्रेषु पिश्राध् 
हेशन निहित, तत् उभयमपि पकीक्ृत्य मिश्चयिष्वा मोक्तभ्यम्। 
जमदग्निः । नं च्छन्दनावक्ेषययुः । 

छेदन=दन्तच्छेद्तम् । नावशेषयेयुः=वुषेः प्राक् क्रोधादिनान्न न स्यज्ञेः 

युरस्यथः 

तदाह इमन्तु | 

आवुतत्मोजनं तेषां कामतो नावशेषणम् । 
तृतौ जातायां तु किञिदवहहषर्णायम्। 

वव्ाह् जमदग्निः । 
धभ्यत् पुनरःखष्टव्यं सस्यासस्छृतप्रमीतानां भागकेयस्वात 

अन्यद्-दध्यादिभ्यो निरविक्षेषभोज्येभ्यः। 
भोञज्जनप्रेण जल न पिषेदित्याह । शातातपः । 

भधसुक्ते तु यो विप्रस्तसिमिन् पात्र जरं पिबेत् । 
यवु भुक्तं तत् पितृणां तु शेषं विदच्यावथाञ्जुरम् ॥ 

इति धाद्धमेक्तूनियमाः। 

। भथ भोजयितुषर्माः। 

तश्र याहवस्क्यः । ( अ १ धा० प्रर छो° २४०) 
, अक्षमिष्ट हविष्य च दश्ादृक्रोधनोऽत्वरः। 

इ्राह्मणानां, स्वस्य, उदेदयपेत्रादानां ख, वाक्चापदयरहेता. 

नामपि ब्राह्मणानां हस्तस्तकेतादिन। यथदिष्ट जनयित थादित्यथंः 
भपेक्षिताऽप्रदाने दोषमाद- 
बृद्धशतितपः । 

अपेक्षित यो न इथे भरखाथमुपकद्पतम् । 
भः छष्छासु घोरासु तिये गयोनिषु ज्ञायते ॥ 
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मनुः । ( अ° ३ रोऽ र्दद ) क; 

दयेत् ब्राह्मणास्तु मोजयेश्वाशानं दामे । 
अन्नाचेनासहृषवैनान् शुणेश्च परिचोदयेत् ॥ 

मोजये्ाशनं शनेरितिनम्दं अन्दं भोक्तव्यमिति ब्राक्षणान् बेर 
येदित्यथेः । 
तथा, ` 

यद्यद्रोचेत विपरेम्यस्तहद्यादमस्सरः। 
ब्रह्मोचाश्च कथाः कुयात् पितृणामितदौप्सितम् ॥ 

ह्मोधाः=कश्िदेकाक्ी चरतीस्याधाः । अथवा बह्मत्रचामा मन्त्रा 

यैवादाद्य दाति देमद्रौ । ब्राह्मणान् हविश्चूणदोषो न पृष्छेदिस्याह-- 
शङ्गः । 

भाद्धे नियुकान् भुञ्जानान् न पृष्ेट्वणादिषु । 
उच्छिष्टाः पितरो यास्ति पृच्छतो तात्र सशयः ॥ 
दातुः पतति बाहवे जिह भोक्तुस्तु मिध्ते । 

पवं च ठवणादिन्धूनाथिकमाषस्य इनाय न ब्राह्मणाः भ्रद्ष्याम 
किम्तु ब्राह्मणङृतदस्तसङ्केतादिना जानीयादिस्यथेः। न च लवणा. 
दि भुञ्जानेभ्यो दधात् । “दातुः पतति” रव्यादिना दोषभवणात्। 
. -स्मूत्मथसरि--- 

ओद्नसूपपायसमेश्यपानादिकं च बहु परिवेष्यम् । दिङ्कशयण्डी. 
पिष्पर्छामर्सचानि द्रभ्यसस्काराथानि धादे स्थुः प्रत्यक्षेण न मक्ष 
णीयानीति । 

निराकरण यद् मुक्तं परिविष्टं समन्युना । 
वुरार्मना च यद् यक्तं तद्वै रक्षांसि गच्छति ॥ 
अवेशवतचारित्रालिभिवगेदिंजातयः 
मभ्ववत् परिषिष्यन्ते तदधे रक्षांक्ि गच्छति ॥ 
विधिद्ीनमद्रान्ञं मश्व्रदीनमदश्िणम् । 
अभया इतं दतं तद्धे रक्षांसि गच्छति ॥ 

भनुः-- 

ठ गाखमापातयेजातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् । 
म पदेन स्पुरोद्जं न चेतदवधृनयेत् ॥ 

१६ बीभ मि 
(० ३ शो २२९) 
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भर्गन्रोदनम् । नातं वदेदिति पुरुषाथेतया निषिद्धस्याप्यवृत. 
वद्नस्य कमांर्थोऽयं निवेधः । पवं न पदेन स्पृशेदन्रमिलयेषमा. 
दिष्वपि निषेधेषु शोशध्यम् । 
.अषमष्छदुराणे,. ५ 

न खाशरुपातवेभ्जातु न (१) धुक्ताङ्गरमीरयेव् । 
न चोद्धीक्षेत युञ्जानान् न च कुर्वीत मरल्तरम् ॥ 

इर =शोकषताम् । न चोद्धीक्षेत मनवरतमिति देषः । ` 
अभः 

. १४ निवेदितं दत्तं भुक्तं जते तपः श्रुतम् । 
यातुषानाः प्रलुम्पन्ति शौोचश्चष्र दिजस्मभः ॥ 
तथा क्रोधेन यदत्त भुक्तं यत्वरया पुनः । 
उमयं तद्विद्ुम्पन्ति यातुधानाः सराक्षसाः ॥ 
पितृनावाहयिश्वा, तु नायुरूपभमवो भवेच् । 
तस्भाक्नियम्य वाचं च क्रोधं च भादमाचरेत् ॥ 

नक्रोध कस्य चित् कुयात् करस्मिश्िदपि कारणे । 
` .. सक्यद्धपरिविष्ठ हि भा प्रीणयते पितन् ॥ कि 

`. धचनरटशौ चरितेन छते शुथा मवतीस्यथैः । भयुकपरमवः-अयुकं 
नियमायागः यथेष्टाचरणं तस्य प्रमष उस्प्तिस्मादिति स 
तथोक्तः । क्मिविदपि कारेग्क्रो धकारणे सतीत्यर्थ! । 
विष्णुः । | | | 

नान्नमासनमारोपयेक्च पद्। स्पृशत्, नावश्वुतं छुर्यात् । भासन 
प्रहणे भाषारोपलक्षणाथेम् । भनम्-मन्नपात्रम् । यन््ादिषु नासोपये. 
दित्थथेः। नवश्वुतं कवौद्=मन्नोपरि श्चुत न कुयांहित्यर्थः । | 
कात्यायनः ॥ ̀ ; 

अदडान्विः धां कुवीत शकेनाऽपि । ̀ 

[क 1 

[1 

षलः। 
नाशु वा फतयेच्छाखे न जल्पेन्न हसेन्मिथः। 
न विभ्रमेश्न सक्कष्येश्ोद्िजेख्चात्र कर्हि चित् ॥ 
प्रप्त हि कारणे भद्ध नैव क्रोधं खमुच्चरेव् । 
आाभितः स्विक्गात्रो वा भ तिहेव् पिवृलन्निधै ॥ 

५ (४ ) प्ष्छामिति कमलाकरोदृत्तः पाठः । 



प्राचीनादौतयङ्गोपव तिर्षचारः | 
१२१ 

न शत्र श्येनकाकादीन् पञ्षिणः प्रतिबेधयेत् | 
तद्रुषः पितरस्ते हि समायान्तीति वैदिकम् ॥ 

कोषं म समुख्चरेच् कुयात् । भ्ितःन्मिसिर्वम्भाद्याधित्थावं 
स्थितः । द्येनक्षाकादिप्रतिषेधनिषधस्तीथधाद्विषयः, अन्यथा 
व्याक; पक्षिणः भां नेक्षरन्" श्यादिषचनविरोधः । तीथेभदे च 
काकादिनिवारणं न कतैष्यामेति वखनान्तरवशेन प्रमितमिति हेमो । ̀ 
इति भोजयितृनियमाः । इति धरादीयनियमाः । 

अथ प्राचीनाषीतयङ्ञोपवीतक्िचारः । 

तज्र भद्ध यत्तावदन्रत्यागादि प्रधाने, तत् "प्राचीनावीतं पितृणाम्" 
इति शरुते, प्राज्नीनावौतिनेव कार्यम, तदङ्गमूतास्तु पदाथा हिविधा, 
विदिता भविदिताश्च, दिवि अपि पुनलिषिधाः, पिवुमात्रल्म्ब 
न्थिनो, देवमात्रसतम्बाम्चिन, उमयल्तम्बन्विनथ्ेति । तत्र ये वावदि- . 
हितवम्याधथाक्षिप्ताः कथादयस्तिषां भादङ्गत्वामावान्ञ कोऽपि 
भाद्धकहृतो नियमः । “नित्योदकी नित्ययक्षोप्ीती" इस्यादिना चर 
तश्र यद्चोप्वीत भाष्यते । पव येषु केवल्देवसम्बन्धिष्वपि पदाथ 
यद्चोपवीतमेव “यश्चोपवातिना कायं दैव कम विजानता्यादि-: 
व्चनेः प्रात तेष्वपि न पिदुदेवत्यभ्नादाङ्गरवमात्रेण अचीनावीतप्र-. 
सक्तिः । येषु तु केवलपिदुल्लम्बन्धिषु न साक्षाद्य्ञोपर्व।तप्रस्तकिभ 
येषु तु केषठपिवृखम्बन्विषु न साक्षाद्यन्नोपवीतविधनं तेषु भरथो. 
गविधिषटाद् प्रघानद्वारा भरतं प्रा्चाता्वीतमेष कायेम्। ` 

यनु दैवपिवुक्ताघारणं यथा पाकप्रोक्षणादि, वत्र यद्यदि सामा. 
भ्यतो देवसतम्बन्धिस्वेन यश्चोपवीतमपि धाव्यते तथापि अ्रधातधमेः ` 
धराचीनावीतमेव युक्तः । वस्तुतस्तु एताहरास्यन देवत्वम् , भन्यला- 
पेस्षत्वेन (दैवं कमे विजानता” ईत्यन्र तदधितोष्पस्ययोगाद् । 

नम्वेव निरामिषसह दानेऽपि पार्वानारवावं भरसश्येत, वस्य 
पिभ्यत्थात्, नवेष्ठापचिः, शिष्चारविरोधादिति बेद् । ह 

अश्र केचित् । रागतः प्रा्तमोजननुवहिन गुणमात्रं विधीयते 
न भोञजजनमफि अतश्च भोजने न तत् भरस्क्तिरिति । तन्न । निराभि. 
वधल हरवा चनेकगुणोपादानात् वाक्यमेकापतेमोजनश्वैव वि. 
वेवरथात्। तस्मदिवं वणेभीयं निरामिवचक्ृडोअनस्व सद्दो 
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मत्वसामाभ्यदिकमक्तविकारस्वम् । अत प्रथ -पकमकशष्दध- 
योगस्तन्र भीदतादीनाम् । एकमक्तस्य च निध्योहकोस्यनेन यज्ोपवी. 
तानाङ्कत्वाद् , अत्रान्यतिदेचेन तदेव प्राप्यते । न चो पदेदिकनाति 
देशे. कस्य वाघ इति वाष्यम्। प्रयोगविभ्याच्ितस्प।तिदेशिकापेक्षथा 
वु्बलत्वाद् , तस्य॒ भरयोगवहिभूतस्वाच्च । तथाच पकेन तत् प्र. 
किः । तस्य भरायश्च; पलन्यादिकतैस्वेन तन्र प्राचीनावीताक्तम्मवात् । 
यञ्जमानकरवंके पाके प्राचीनवीतविधाने नित्यानिष्यक्तबोगविसे 
धापत्तेरिति देमाद्िः। 

` बस्तुतस्तु पाके यज्ञमानस्यैव मुख्यत्वात् पलभ्यदिस्तदभवेप्र- 
तिनिधिरवसथ वक्ष्यमाणत्वान्न नित्यानित्यस्योगप्रतक्तिः, अन्यथा 
पुज्रकवे के प्ववेहिकेऽपि न प्राचचीनवीतत्वप्रसङ्गः तश्रापि तदभावे 
परन्यादेः कतृत्वात् , तस्मायदि तत्र य्षापवीताचारस्तदा स पव 
दारणम्, नोचेत् प्राचीनाबीतमेव काधु । तथा भवचाङ्गमूवयोः स्ना- 
नाचमनयोरपि न भा्चानार्वातम् । अन्यथा तत्र तस्मिन्नबुष्ठीयमाने 
भदधविष्टतिभूतायां प्रेतक्रिययामपि प्रावानादीतग्रापतो प्रयोगवि. 
धिवल।सदङ्गस्नाने तत्प्रति, तत्र पुनः “दककषखाः प्राचीनावीतिनः 
इत्यादिना सद्धिष्यानथेक्यप्रसङ्गात् । भङ्गान्तरपरिसिख्या्यं स 
इति चेतु । शेषपार्संख्यपेक्षया -शेषिपरिलख्याया विषे. 
यगतस्वेन प्रधानाङ्गबा घामावेन च वकतुमुचितश्वाच्। तस्मात् 
प्रेहक्रियायां प्राचौनावीतद्िघानात्तदातिरिकश्रादाचङ्गभूतस्ना" 
न।चमनयेोयैक्षोपवी तमेवेति सिद्धम् । दवं प्राणायामेऽपि वक्षेप 
वीतं कायम्, जाचारात् , प्रयोगबहिमूंतत्वाचच । घद्धसकलपपूवंमा- 
विजपश्तु यद्यपि प्रथोगबदिभूतत्व दु पवी तिन एव भरा्स्वथापि 

अपन्लभ्यं ततः कृत्वा मन्तरं जप्तवा च वैष्णवम् । 
गाथं प्रणवञ्चापि ततः भद्धमुपक्रमे् ॥ 

ईति प्रकेतोधचनाद् प्राजीनाकीतिवैव कायम् । परिबेषणं तु पितु. 
पतरिष्वपि उप्वातितेव काम् । 

अपल्त्पेन वष्स्वन्न ब्राहममेम्यः प्रयश्छति । 
विष्ठामदनग्ति पिवरस्ते च सवं द्विजो रमाः ॥ 

इति कणनिनिक्मरणाद् । अतियेश्तु सवे यश्चोपवीतेनेब क्ापमिति 
हेषत] पवमभ्यन्रापि पक्र । 



यजमोनजप्पानि । ६२५ 

(१)यक्षोपक्ीतिना सम्यगपलब्यमवन्द्िणा । 
पिडयमानिधनात् कायं विधिविरभपाणिना ॥ 

( अ० ३ श्छो° ३७९ ) 
इति मुना कतंभ्यपद् येष्वेव प्राचीनावीतविषानात् । भत पव 

ब्राह्मणकवकेष्वपि पद्यु न प्राचीनावीतम् । भद्धकतौरं प्रत्येव 
प्राचीनादीतिशिप्रबृचेः। एवं भद्शेषमोजञनेऽपि न तव् , प्रयोग 
बहिभूवस्वादिति दिष् । 

भय सामान्यतः श्रद्धेयपदा्ाः | 
कात्यायनः, 

दक्षिणं पातयेज्जाचुं देवान् परिचरन् सद्। । 
पातयेशिवरं जाडं पित्न् परिचरन् सद्ा ॥ 
प्रदक्तिणं तु देवानां पितृणमग्रदक्षिणम् । 

शातः, 

उद्ङ्सुखेन देवनां पितृणां दक्षिणामुलः। 
देवानाश्ूजवेो दमौ: पितणां दियुणाः स्मरताः ॥ 

अथ जप्यानि । 

तश्र ताद्धज्ञमानञध्याने । 
लर पदूमपुराभे । 

स्वाध्यायं भावयेत् पेग्ये पुराणानि सिछानि च । 
बह्मविष्ठवकेयद्राणां स्तोत्राणि विविधानि च ॥ 

द्िलानिन्भीषुक्तमहाना।लतिकदीनि । एतानि भुडजानान् अह्यणान् 
भाषयेत्। 
मवु, 

स्वाध्यायं भावयेत् पैऽपे धमंशास्ञाणि चेष हि। 
भआख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि लिखानि च ॥ 

( अ० ३ ऋ्छो° ९३२) 
आास्वानानिर्लौपणेमेशरावरुणपारिप्ुषादीनि बाहुच्ये पतव्यन्ते । इति 

हधान्याहामारतादयः । भयं च जप उपवीविना कवः । 
वथा च अह्माण्डपुरागे । | 

(१) आवीनाकीतिनेति मदुस्मृतो पाठः । 



१२६ वौरपिश्रोदयस्य दकारे. 

कुशपाणिः कुशासन उपवीतो जपेतः। 
वेदोक्तानि पदिन्राणि पुराणाति जिलनि च ॥ 

भयं खं जपो ब्राह्मणानां पुरतः कायः । 
यमः । 

` स्वाध्यायं धाषयेव् सम्यक् धमशालानि चालव्। 
इतिहासांश्च वििधाम् कीतेयेसेषु चाप्रतः॥ 
हषयेद् ब्राह्मणान् इष्टा मोजयेदश्चने शतैः । 

भ्रचेताः । 
भुनेषु तु विप्रेषु ऋम्यजुःसामङक्षणम् । 
अपेदभिभुखो भूत्वा पिऽ्यं चेव विशेषतः ॥ 

पि्यन्पितुदेवलयम् । | 
बोषायनः । ` 

मश्वूचोऽथ पवित्राणि भवयेदाशयेश्छनेः। 
मधृचःन्पाच्ुमत्य ऋचः । पवित्राणिन्धुदषसुक्तादि । 

निगमः | 
भुश्जर्छु जपेत् पवित्रमन्बान् ऋम्यञ्चुःसप्रेतिहाक्तपुराणरक्षोष्नीः 

पावमानीखदीरतामबरमध्वन्नवतीश्च । 
पवित्रमन्तराननद्ादकााएाक्चयपयतीन् । रणान्नीः='कृणुष्वपाज, 

तिति न पृथ्वीम्" इत्याच; पञ्चदशचेः, ^रक्षादण वाजिनमाजिष 
मौगति पञ्चविशतिः, श््द्रासोमा वपत रक्ष उष्जतम्। इति पञ्चवि. 
शतिः, “भग्ने हंलिन् म्यजिणम् इति नव । पावमान्यः पुनन्तु मा 
पितर शस्याचाः गोडशवेः । 'तरतसमन्दीति वभः । "पवस्व विद्व. 
अर्षण' इति दानिश्ात् ऋचः । "त्वं खोमासीति ात्रिशदिष्येवाः । 
"उदीरतामवर, इत्याद्याश्चतुदंश । ममत्व =मधघुष्वाता ऋतायत' इ. 
स्याद्या "तद्वां नरासलनयेदसमिस्येव भकाराश्च । भज्रवत्वन्पितुं चु 
स्तावम् इत्याद्या पकदद्च्चचः 

अयेदिस्य तुत । शङ्गग्खत। ~~ 
विविधं धमशासमप्रतिरथं मध्ये गायत्रामनुभाष्य ईति । 

प्रतिदव॑च्लाप्र इति भाष्यकारः । "द्युः शिशान, इत्यादि देव् 
श्थेनिस्यभ्ये। 
विष्णु 1. ... 

ततस्स्वद९यु ब्राहमण "वभे पक्सा महोरातरैयदः कष्यादितिं 



यनमानजष्यानि । १२७ 

अपेद! इ्तिहाललपुराणे धमेशासाणि च। 
; । 

धर्मशाखपुरणे च तथाथ्वैशिरस्तथा | 
पेन््ं च पौरवं दुक्तं आधयेद्ाह्मणांस्ततः ॥ 

पादूममात्स्यभ्रमासञण्ेषु । 
` इन्देशसोमसुरानि पावमानश्च हसितः । 

तत्रेखागिनसुङूपष्ृरनुमुतय' इत्यादिसूकश्रयं प्रत्येकं दृश्यम् , 
"इतर मिद्राथिनः शस्यादिषुक्तश्रयं च। 

पेशानसूक्तानिरध्मा यद्राय तवते कपर्हिने, ्येकादशक, "कदुद्राय 
प्रचेतः इति नवथ, 'यातेपितमेरतां सुम्नमेतु" रति पञ्चदशकेम्, 
मा उदराय स्थिर धन्वने गिर, इति चतुश्रखम । 
, ` सौम्यानिन'स्वारिठया' ईस्याष्ीनि चत्वारि सकतानि । 

यह्िवल्क्यः, 

मादुतेस्तु पवित्राणि जप्वा पृवेजप तथा । 
| (अऽ १ भाखप्रण ो° २७० ) 

, . पूषनप॑न्लब्याहतिकां गायत्रीमित्यादि पूषोक्तम् । 
:. कथा बहवम्- 

, अग्निमीढं इति नवं सूक्तं "वायवा याहि दृ्ेते"दति 'अदिषना यः 
उधसेरिषः इति दादशयैम् । गायन्ति स्वा गायतिण' इति “न्द वि. 
इवा . भवीदधन्' ईर्यष्ठौ ऋचः । (अस्य वामस्य पलितस्य होतुः इति 
हिपाशादयम् । सृक्तपू=भारण्यकं विदामघवन् विदागातुमिति 
सण्डम्। 

` स्ाङ्दयायनीयानां तु "न धा उ देवाः क्षु षमिदधं इदुः, शति नकषवे 
सुकम् । 'भग्निमीदे पुरोहितम्! इर्यादीति एकदशपुक्तानि । 

अथ यज्ञुवेहिनां जप्याति। 
“भत्र पितर" इति यज्ञुः, "नमो वः पिवर' इति यजुः, 'स्मान्तम्", 

प्रचुष्वाता ऋतायत, इति तिन्ञः वुनन्तु मा पितर हत्यञुषाकः “तवं 
सोमप्रचिकित' इति चेषा पिया संहिता, एतान् जपन् पितुन् प्रीण।- 
तीति । स्मन्ति='वयं तेषां वसिष्ठा भूयास्म "र्येवदन्तं यज्चुः। 
.. ` बौधायनः । 

- श्षोऽनि च सामाति स्वधाषन्ति पञूषि च । 



१२८ वीरपित्रोादयस्य भादप्रकक्ति- 

रक्षोभ्ननिट्रक्षोहननलिङ्ानि च देवव्रतसन्ञानि सामानि । सवाव, 
न्तिर=स्वधाशब्दयुकतानि "पिवुम्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः, हत्येवं भ्र. 
काराणि यज्जूबि। 

माहस्यपादूमप्रमासश्चण्डेषु । 

तथेव शाग्तिकाभ्याय मधुबराह्मणमेष च । 
मण्डशखब्राह्मण चद्ठद् प्रीतिकारि च यत् पुनः॥ 

` विप्राणामारमनश्चापि त्वं समुदीरयेत् । 
भारताध्ययनं काव पितृणां परभ प्रियम् ॥ 

शन्नो वातः पवताम्ह्स्वादिशान्तिकाप्यायः। श्यं पृथिवी 
हत्यदिमश्ुत्राह्मणम्। 'यदेतम्मण्डल तपाः द्यादि मण्डडब्राह्यणम्। 

तथा । भुज्ञानानां च विप्राणां भातानश्चापि यद् परततिकररिष्परी तिर 
मितिह्ासाऽऽख्या नादि वीणे णुध्वभ्यादिकम् । वदरतन्वेदपवत् । 

ब्रह्मपुराणे । 
वौीण।वशध्वानि चाथ विप्रेभ्यः सनिचे्येत् । 

भअभ्वान्यपि पवित्राणि शिष्टाचारात् जप्यानि। 
तद्यथा तत्तिरीयाणा दिषो बाजष्ण उतवा पृथेष्या हत्वा 

विष्णवे हत्यत्तानि यजञुषि,ˆअगन उद्धियात इषुयुवानाभित्यादि धन्यः 
पञ्चम हस्यन्तानि च । ररक्षाहणो ऽवल गहनो वेष्णवानखनामीस्यसुषा. 
कः । 'सोमाप पिवृमते पुरोडाशं षड्कपालं निर्वपेदिस्ययवाकः। “डश. 
न्तस्रथा हवामह उशन्तः समि धीमहहीस्यनुवाकः। भसौ षा भादि 
त्यां अस्मिन् काक आसी देत्यनुवाकः । छुवासि घरणास्मूतेस्यनुषाकः 
¶नद्रो दज दस्वेप्यनुवाकः । वेदवव्वेन वा परजापतिः परज्ञा अख्जत। 
वदणप्रयासिषेखणपादादधुडचतेस्यनुषाकदयम् । "भयं वा वयः पवत 
इव्यनुषाकश्रयम् । 'ऋवां प्राचीम् तीक सुष्यत र्य लुवाकः । “अमू, 
तोपस्वरणमसीत्यादयः पञ्चायुवाकाः ) श्रह्ममेतु माम् शव्यचुवाक- 
व्रयम् । (अणोरणीयान्! श्त्यजुवाकः मेधां म रन्द्रो ददातु मेधां देवौ 
सरस्वदीत्याद यश्चत्धारोऽचुवाकाः 'नकञ्चनचरातो पत्यायक्षतिस्थादि 
य पव वेदेत्युपनिषदित्यन्तम् । | 

धाञ्जसनेयिनां तु । सप्रणवां सम्याहतिकां गायत्री हिः श्वा 
पित्वा अश्रये कव्यवाहनाय स्वाहा इत्याच्याः षट्कण्डिकाः 'दुराष 
श्तमित्यायारसत्तद श, -सव्याजास्त्वित्वादचा नवेति पिन्यमन्ान् "भा. 

॥ 
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न विजीतिमिस्पीनि । ३९ 

श्यः शिश्चान' इत्यादि सपतद शर्चमप्रतिरथम् 'यज्ञाप्रत, श्व्यादि षर्क्- 
अम् 'शिवसंकटपः' प्रज्ञापतिवें भूतानि, हत्यादिपिण्डपितृयषब्राह्मणम्, 
प्पञ्चेव महायज्ञा, इस्यादिन्रह्मयहत्रहमणं “इन्द्रस्य वे पत्ता! इत्यादिश्च. 
दादोमब्राह्मणमिति । 

। मैन्रायणीयानां बु ~~ । 

¶षेत्वा सुभूतायवीयवदेवो वः सेवा! इत्यादयः पञ्चाजुधाकाः। 
कठानां तु 'लोमाय पितुमन्धाञ्यं पितृभ्यो वर्हिखद्भ्यः इत्य 

लुष।काः । "उशन्तस्त्वा हवामह इत्यनुवाकाः। न प्राक्हृत्यातििवु- 
यश्च इत्याद्यनुशाकाः। 
भथ छन्दोमानां जप्यानि । 

सश्र गोभिलः । 

अदनस्सु अपेत व्याहतिपूवौ साविश्रीं तस्यां चेव गायश्रं पिष्यां 
च सहितां माधुष्छन्दसीं वस्वलोके महीयते दत्तं लास्याश्चयं 
भक्षाति। 

भरनस्यन्सुञ्जानेषु । सवित्री-गायत्रो, सवितदेषस्वात् । व्याहत. 
यञ्च महजन इति दे त्यक्वा इतराः पञ्च जष्याः । ताश्च प्राणाय. 
पूर्विकाः । प्राणायामपृवेकं सत्यान्त इत्वा गायत्री सप्रणवा सष्या. 
हतिकां पठेदिति वरतन्वुस्मरणात् । ञन्भूः, अ्युवः, ॐस्वःउन्तपः, 
$ग्छन्यम् इति पञ्च सत्यान्त कत्वा, 9भूभुवः स्वः, इति प्रणवश्याहृति 
पवौ गायत्रीं जपेदित्यथः । तस्यां च गायदयां गायत्र-साम गव । 
"तत् सवितुषैरेणि'उमिति प्रस्तावः, आ इति निधने, यद्वा उविश्पतिः 
सभादम्ने सक्ष्नमीमदन्तह्यामिनरेषृष्टः मकरा समुद्रः कनिक्रदम्तीति द 
पषा पिषया साहिता। माघुच्छन्दघ= दद ह्यन्वोजसा इति परथमासम दे श्वाः 
मिहेति। "स पथ्यो मोना! मिति। "पुरां मिन्दुरिति। उप श्रक्ष मधुमती. 
ति' (पवस्व सोमेति ' सुरूपशतनुप्िति च प्रचेताः पुखषवतानि स्यष्टला 
मानि विविधानि च । पुरुषवतनिनपुखषसुक्ते गीयमानानि पञ्चसामानि, 
तश्र प्रथमस्य प्रस्तावः 'सहक्ञशीषा पुरषः, निधनं श इडा । दितीयस्य 
प्रस्तावः 'त्रिपाह्ष्वं उदेर्पुरुषः, निषनं ऊ । तृतीयस्य भस्त।वः "पुष 
एवेदं सवे, मिथन ६ । चतुर्थस्य प्रस्तावः एतावानस्य महिमा, नधनं 
दय् षडा । पञ्चमपरस्तावः "ततो विराडजायत, निधन ई । छन्दागाना. 
मेष पुष्यग्रभ्ये वशितानि । इद विष्णुः" प्रक्षस्य इृष्णो' शअकाध्यभु- 

१७ शेग्मि? 



११९ वौरमि प्रोदयस्य भादधप्रकश्च- 

शने वष्ठुवाण' इति वाराहमन्स्य, पुरषवते चेषा वेष्णवीसंहिता, पताम् 
प्रयुञ्जन् विष्णु प्रीणाति । अन्यान्यपि समाचारात् छामानि गेयानि । 
श्रदृल्चाखिनां तु-- | 

ख पूर्य महोनामिति प्रस्तावः स पृ्यां महोनां, निष्टनमच्ु. 
श्युताः पुरां भिन्दुयुवा कषिरिति। माखतं प्रस्तावः पुशं मिन्दुयुंबा 
कविः, निधने पुरष्टुताः हो इडा । उप प्रक्षे मधुमति क्षिवन्त इति: वाचः 
छाम प्रहतावः उवा, उप प्क्ष मधुप्रति क्षियन्तः उवा निधने, षानान्ा 
धानेष्यादिसप्षखण्डानि। | 
कौयुमशाञिनां च । 
यद्। 'उविद्पातेरेव्याशोनि पञ्चदश सामान, यस्ता धासादिच्या 

देवमभ्विर्यभ्यायः 
राभायनीयर्शाखनां । 

-महमनाम्नीसामप्रस्तावः विद्ामघधन् विदा, निधन पषाहिदेषाः। 
अथा थववेदिनां जप्याने । 

¶न्दस्य बाहू" इरयप्रतिरथ सूक्तम् । प्राणायाम हस्य्दिनि त्रीणि 
भाणधुक्तानि । 'सहश्नबाहुः पुरुष' हति पुरुषसूक्तम् । (कालोभ्वो वहतु 
सक्तरदिमः' इति कालयुक्तम् । उपनिषद मध्यात्मकम् । प्राणान्निहोत 
अहोपनिषदम् | 

~“ 

अथ सप्ता्चिमन्तरः। 

विष्णुषमततरभविष्यत् पुराणयोः । 

पाप्मापषह पावनाय अदवमेधसम तथा.। 
मन्त्र वक्ष्याभ्यष् तस्मादमरत ब्रह्मनिर्मितम् ॥ 
देवतामस्यः पिवुभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 

, नमः स्वघाये स्वाहाय निस्यमेष नमोनमः ॥ 
, आद्यासनि धाद्धस्य त्रिरावते जपेश्छद्। । 
 अश्वमेधफल हातद् ज्ञः सत्य पूजितम् ॥ 
पिण्डानधपणे चापि जपेदन समाहतः । 
पितर्स्तत्िमायान्ति रक्षलाःप्रदषन्तिच॥ 

पिक्रश्च त्रिषु लोकषु मन्ोऽयं तारयध्युत । 
पठ्यमानः सद्ा राद्ध निदतेत्रह्मवाविभमिः ॥ 
ज्यका जपेदेनं सदा मन्व्रमतन्धरितः 



यजैमानज्ञप्यानि । १६१ 

वी्यसवा्थरोयादिश्चीरायुष्याषेव्धंनम् ॥ =, 
प्रीयन्ते पित्तरोऽनेन जप्येन नियमेन च । 
चतुर्भि वतुभिश्च दाभ्यां पञ्चभिरेव च ॥ 
ह्यते च पुनदवाम्यां स्म विष्णुः प्रसीदतु । 
यस्थ स्मृत्या च नामोक्तया तपोयर्चाक्रयादिषु । 
भ्यूने सम्पूणतां याति सदो बन्दे तमच्युतम् ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भद्धस्प नियमः श्युचः । 
ज्ञपन् विष्ण्वाहयं मन्त्रं विष्णुराकं समदयुते ॥ 
न्यूनं चेधातिरिक्तं च यत् किञ्चित् कमेणो भवेत् । 
सवे यथावदेव स्यात् पिरृश्ैव समुद्धरेत् ॥ 

५“ भावय, इति चत्वारे भक्षराणि, “अस्तु भ्राषट्, इति च॑ 
रि ““यज्" हति दे, “येयजामह'' इति पञ्च, “वोषट्” इति दे, ए. 
तेयो ह्यते स विष्णुः प्रसीदत्वि्थेः । 

भथ सपार्चिष्तोत्रम् । 
प्रमासखण्डब्रह्माण्डपुराणयोः । 

सक्ताधिष प्रवक्ष्यामि स्वेकामगप्रदे शुभम् । 
अमूर्तीनां समूतानां पितृणां दप्ततजसाम् ॥ 
नमस्यामि खदा तेषां ध्यायिनां योगचक्षुषाम् । 
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमार्सचयास्तथा॥ 

स्तवीणां पित्णां च तान्नमस्यामि कामदान् । 
मन्वादीनां च नेतारः सूयाचन्द्रमसोस्तथा ॥ 
तान्नमस्यामि सवन वे पितृनप्स्वणेवेषु च । 
नक्षत्राणां श्रहाणां च वाय्वञ्चिपितरस्तथा॥ 
दावापृयित्योश्च सदा नमस्ये तान् पितामहान् । 
देवर्षीणां च नेतारः सवेलोकनमस्छताः॥ 
्रातारोये ख भूतानां नमस्ये तान् छतञ्जलिः। 
प्रजापतेगेयां षहः सोमाय च यमायच॥ 
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्य तान् कताञ्जदिः। 
पिवुगणेभ्यः सर्वभ्यो नमो छोकेषु ससु ॥ 
स्वयभ्भूषे नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे लोकवष्षुषे । 
एतङ्क्तं च सत्ताचित्रक्षा्विगणपूजितम् ॥ 



१३९ बीरमितरोदैयस्य आद्धकाषे- 

. पवित्रं परमं छतत श्रीमद् रक्षोधिनाश्चनम् । 
पतेन विधिना युक्तस्नीन् वरान् लमत नरः ॥ 
अन्नमायुः सुताश्चैव ददते पितरो भुवि । 
मत्तया परमया युक्तः धहधानो जितेन्द्रियः ॥ 
सप्तािष जपेद्यस्तु नित्यमेव समाहितः । 
सकद्वीपससुद्धायां एथिव्यामेकराड् भवेत् ॥ 

अथ पितुस्तबः। 

भाकंण्डेयपुराणे । 
बह्मा चाद सचि विप्र श्रुत्वा तस्यायिश्ाञ्छितम्। 
प्रजापतिस्स्व भविता सव्या भवता व्रजाः ॥ 

टरा पजाः सुतान् विप्र समुत्पाद्य क्रिवास्तथ। । 
छताकृताधिकारस्त्वं ततः सिंद्िमवाष्स्यसि ॥ 
सख श्व यथोक्त पितृभिः कुरू दारोपसङ्हम् । 
काम येममनुष्याय कुखखत् पिदुपूज्नम्॥ 
पवं च तुष्टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवेप्तितम् । 
पठ सुतांश्च सन्तुष्टाः कं न दद्युः पितामहाः ॥ 

माकेण्डेय उवाच । 
इत्युषे वचनं श्ुत्वा ब्रह्मणोऽग्यक्तजन्पनः 
नद्या विविक्ते पुलिने चकार पितृतर्पणम् ॥ 
वटाव च पिन्तन् विप्रस्तवेरेभिरथाऽ$ऽहतः 
पकाच्रप्रयता भूत्वा भाक्तनन्नात्मका चाचः ॥ 

खन्चर्वाच। 

नमस्येऽहं पितृन् भच्त्या ये वसभ्त्यधिदेवताः । 
देवैरपि हि तव्यन्ते ये श्रद्धिषु स्वधो तरैः ॥ 
नमस्येऽहं पितृन् स्वगे ये तव्येन्ते महषिभिः 
धाद्धेमनोमयेमत्तय। भुकपुकिमभमीष्छुमिः॥ ` 
नमस्येऽदे पितृन् स्वग्योन् ते च सन्तपंयन्ति तान्| 
भव्धिषु दिभ्यः सकङठेदपदरिरयुखमेः ॥ 
नमस्येऽहं पितृन् भक्तया येऽध्येन्ते गुयकेर्दिवि । 
तन्मयत्वेन बाग्छद्धिवखिमास्यन्तिकीं श्युमाम् ॥ 



दख च्रं अहक = ~ 
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नमस्येऽहं पितृन् मस्यैरथ्येन्ते मुवि ये सदा । 
धाद्देषु अदधयासाष्टरोकवुिपदायिनः ॥ 
नमस्येऽहं पिलृन भक्त्याऽम्यथ्येन्ते भुधि ये सदा । 
धन्ये; भद्धेस्त थाह रिस्तपोनिधूतकिलिववेः ॥ 
नमस्येऽहं पितुम्विपेनष्ठिकवरतचारिभिः। 

` चे संयतात्मसिर्निस्यं सन्तप्यन्ते कस्माधिमिः॥ 
नमस्येऽहं पितृन् भद्ध राजन्यास्तरपंबन्ति यान् । 
कद्येर शोषेर्विधिवव् लोकद्वपलप्रवान् ॥ 
नमस्येऽहं पितृन् वैदयेरच्येन्ते मुषि ये सदा । 
स्वकमेनिरतेर्नित्य पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥ 
नमस्येऽहं पितृन् धाच्च ये शदवैरपि भक्तितः। 
सखम्तर्प्वन्ते जगत्यत्र नाम्नाख्यात।; सुकालिनः ॥ 
नमस्येऽहं पितृन् भाद्धे पाते ये महासुरैः । 
खम्तप्यैन्ते सदादरिस्स्यक्तदम्भमदैः सद्ा ॥ 
नमस्येऽदं पितृन् श्रद्धे ह्यच्येन्ते ये रसात । 
भोगर्शेवेर्विविकेनंगेः कामानमीप्पुमिः॥ 
नमस्येऽहं पितृन् भाद्धे सवैः सन्तपिंताः खद्। | 
श्तुरेवं विविधमेनतर्मोगसस्पत्द्मन्वितेः॥ 

पितृन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेषु महीतले वा । 
तथान्तरिक्षे च सुरादिपृज्यास्ते संप्रतीच्छन्तु मयोपनोतप् ॥ 
पितृन् नमस्ये परमाणुमूता येवे विमनेषु बलन्त्यमृतोः । 
यञ्जन्त यानस्तमदा मनोभियोगीस्वराः कटेशिमुक्तिदेतोः॥ 
पितशमस्ये दिविये च मूतः स्वधाभुजः काम्यफलाभिसन्धौ । 
प्रहानदाकाः लकलेष्लितानां चिगयक्तिदा येऽनभिसंहितेषु ॥ 
दष्यम्तु तर्मन् पितरः समस्ता इस्छावतां ये ् रदिश्चस्ति कामाब्। 
सुरस्वमिन्दरस्वमनोधिकसत्वं वस्वात्मजान् स्मामषङाग्हाणि ॥ 
घू्थस्य ये रदिमषु चन्द्रविम्बे श्युकठे विमने च सद्। वसन्ति । 
द॒ष्यन्तु ते ऽस्मिन् पितरोऽश्नवोयेगेर्धादिना तुशिमतो वजन्तु ॥ 
येषां इईतेऽग्नो हविषापि दुतिय भुञ्जते विध्रश्चसरसंस्थाः । 
ये पिण्डक्ानेन सुदं भ्रयान्ति वुत्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोऽ्तोयेः ॥ 
प शङ्गमां सेन छुरेर भीरः ऊष्णेस्तिकेहत्यम्ोरगैश्च । 



१३४ वीरमिपरोदेयस्यं भादमेकाते- 

कलेन शाकेन महर्षयः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु ॥ 
कव्यान्यशेषाणि च यल्यभीष्टान्यतीव तेषाममराचंतानाम् । 

तेषां तु साश्निभ्यमिहास्तु पुष्पगन्धाम्बुमोज्येषु मयाऽऽहतेषु ॥ 
दिने हिने ये प्रति गृहते ऽचं माखाचुमोज्या भुवि येऽष्टकाद्ु। 
ये वत्तरन्तिऽभ्युद्येषु पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽच वृत्तिम् ॥ 
पृञ्या दिजानां कुमुदन्दुभासा ये क्षत्रियाणां च नवाकवणोः। 
तथा विशां ये ह्यनक।वमाक्ा नीरीनिमाः श्ुद्रजनस्यये चख ॥ 
तस्मिन् समरसता मम पुप्वगन्धधूपान्नतोयादितिषदनेन । 
तथाश्रिहोमेन च यान्तु वृधि सका पिवेभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः॥ 
ओ देवपुवाण्यपि तुिहेतारभ्नग्ति कन्यानि श्युमाहृतानि । 

शृत्ाश्तु ये भूतिखजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् भरणतो ऽस्मि तेभ्यः ॥ 
रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान् निःसारयन्तस्त्वशिवं प्रज्ञानम् 1 

भाधाः सुराणाममरेपृञ्याः तुष्यन्तु तेऽत्र प्रणतोऽस्मि तेभ्यः॥ 

अभिष्वाच्ा बर्हिषद आज्यपाः सोमपास्तथा | 
व्रजन्तु वृति धाेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया॥ 
अभ्निष्वाच्ाः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् । 
तथा वर्हिषद; पान्तु यास्यां ये पितरस्तथा ॥ 
प्रतीचीमाज्यपास्तद्रदुदीचीमपि सोमपाः। 
रक्षोभृतपिशशाचेभ्यः तथेवासुरहोषतः ॥ 
स्ेतश्चाचिपस्तेषां यमो रक्षां करोतु मे। 
विद्वो विग्वमुगाराभ्यो धन्यो धमः सनातनः ॥ 
भूतिको भूतिषत भूतिः पित्रृणां ये गणा नव । 
कर्याणः कस्यतां कता कस्यः कर्यतशभयः ॥ 

` कर्य ताहितुरनघः षडित्येते गणाः स्मृताः । 
वरो वरेण्यो वरदः स्तुषटेदः पुष्टिदस्तथा। 
विद्वपाता तथा धाता सत्त चेते तथा गणाः। 
महामहा महातेजा मतिमांश्च करप्रदः 
गणाः पञ्च तयेवैत पितृणां पापनाशनाः ॥ 
सुशदो धनदश्चान्यो धरेदोऽभ्यश्च भूतिदः 
पिह्णां कथ्यते चव तथा गणचतुषदम् ॥ 



यजमाननष्यानि । 2 ३५ 

धकित् पिचगणा चेभ्याप्तमखिलं जगत् । 
ते मेऽत्र सुषा: तुभ्यन्तु यर्छन्तु च सदा हितम् ॥ 

माकंण्डेय उवाच । _ 
पव च स्तुवतष्तस्य तेजसां राशिख्स्थितः। 
प्रादुकभुख सदसा गगनव्याप्तिकारकः ॥ 
तं शष खमश्टलज्ञः समाच्छाद्य स्थित अजगत् । 
खाचुभ्यामवनीं गत्वा रुचिस्ताश्रामेद जगो ॥ 
मुतिमाज्ामभर्तीनां पित्रणाममिताजसाम् । 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनां दिन्यखक्युषाम् ॥ 
इन्ाक्ोनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । 
सलप्तर्धाणां तथान्येषां सान्मस्याचि कामदान् ॥ 
मन्वादीनां च नेतृश्च सूयाचन्दरमसोस्तथा । 
सान्मस्याम्यहं सयोन् पितरश्चाणवचु च ॥ 
नक्षत्राणां मरहाणां च वाय्वन्निनभसां तथा । 
द्यावापृथिष्योश्च तथा नमस्यामि कुताञ्जलिः ॥ 
देर्बोणां च नेतृ सवेदेवनमस्छृतान् । 
भअमयस्य शका दातृन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः ॥ 
प्रजापतेः कदयपाय सोमाय वर्णाय च। 
योगद्वरेभ्यश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ 
नमो गजेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सक्तसु । 
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचष्युष ॥ 
यद्ाघाराः पितृगणा योगमृत्तिघराहि ते। 
नमस्यामि ततः सोमं पितरं जगतामहम् ॥ 
अभ्निरूपांस्तथेवान्यान् नमस्थापि पितृनहम् । 
भ्माषोममयं विद्धं यत पतदशेषवः॥ 
ये तु तेजोमयाश्चेते सोमसूयान्निभुतेयः। 
अगरस्वरुपिणश्चेव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥ 
तेभ्यो ऽ खलेभ्यो योगिभ्यः ॥पिलुभ्यो यतमानसः । 
नमोनमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ 

| माकंण्डय उवाच । 
पव स्तुता सतस्तेन तेजसो मुनिससम। 
निश्चक्रमुस्ते पितरो मासलयन्तो दिशो दश ॥ 



१३२६ 
| 9। 

वीरमित्रादयस्य भद्धप्रका्े- 

निवेदित च यज्चेन गन्धमास्यायुरेपनम् । 
` रवूभूषितानथ स सान् दहदो पुरतः स्थिवान् ॥ ` 

प्रणिपत्य पुनमक्तया पुनरेव कृताञ्जलिः । 
नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादतः॥ 
ततः भसन्नाः पितरस्तमूश्खुमुनिसखखमम् । 
धरे व्रणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धरः ॥ 
खास्प्रतं सगेकतेत्वमादिष् ब्रह्मणा मम । 
सोऽ पक्लीमभोीप्लामि धन्यां दिष्यां प्रजावतीम् ॥ 

पितर ऊरुः । 

अद्व सथः पल्ला ते भविष्यति मनोरमा । 
तस्थां च पुत्रो मविता खचरो मुनिख्तमः॥ 
मन्वन्तराधिपो धीर्मास्त्व लाम्नवोापरुच्चितः । 
खचयेरोख्य इति ख्यातिं प्रयास्यति जगव्भये ॥ 
तस्यापि बहवः पुत्रा भविष्यन्ति महात्मनः । 
महावदा महावायोः पृथिवोपरिपारखकाः ॥ 
र्वं च प्रजापातिभूत्वा भ्रजाः सृष्ट चतुर्षिघाः। 
क्षीणाचिक्ाये घमः ततः सिद्धिमकवाप्स्यासि ॥ 
स्तोत्रेणानेन हि स्च य ऽस्मास्तोाष्यति भक्तितः । 
तस्य तुष्टा घय भोगान् दास्यामो श्ानसुत्तमम्॥ 
शदारारोग्यमेदवयं वुत्रपोश्रादिकं तथा । 
वाञ्छद्धिः सततं स्त्याः स्तोजेणानन यज्ञतः ॥ 
अष्धेच य हम मक्स्या मस्मत्धातिकरस्तवम्। 
परिभ्यति द्विज्ञाम्नवाणां भुञ्जतां पुरतः स्थितः ॥ 
स्तोत्रधवणसमभ्प्रीस्या.सग्निधाने परे छते । 
अस्माकमरक्षय अखं वद्धधिष्यरथस्शयः ॥ 
यद्यव्यधोत्रियं धाद यद्यप्युपद्त भवेत् । 
अन्यायोपाश्चदविसेन यदि वा कतमम्यथा॥ 
अभादारहदपहतिरपहरिस्तथा छतम् । 
मकारऽप्यथव।ऽदेश्च विधिहोनमथापि वा॥ 
अघ्हथनेः पुरुषवेम्ममाधिष्य यत् छतम् । 
अस्माकं जायते चुत्तिस्लथाप्येतवुदीरणावु । 



यजमनजष्यानि । ॥.. 

यत्रैतत् पठ्यते भदे स्तोज्रमरस्मरशुलावद्म् । 
अस्माकं जायत तुतिस्तत्र दाद शवार्धिको ॥ 
हेमन्ते बादश्ाष्डानि तृत्तिपरेतत् प्रयच्छति । 
शिशिरे दिगुणाष्दानि तुति स्तोत्रमिदं शुतम् ॥ 

, वलन्ते बोडशसमास्तृप्तये धाडकमणि। 
प्रीष्मे च वोडशिवेतत् पठितं वृत्तिकारकम् ॥ 
विकलेऽपि कते आधे स्तोत्रेणानेन (१)शोधिते । 
वषु वुत्तिरस्माकमश्चया जायते (र)स्तुते ॥ 
शरत्कालेऽपि पटित भाद्धकाले प्रयच्छति । 
अस्माकमेतत्पुरुषेसवृत्ति, पञ्चदशाष्विकी ॥ 
यदिमिनर् गृहेऽपि लिखित पतस्िषठति नित्यदा । 
सन्निधानं छते भद्ध तत्रास्माकं भविष्यति ॥ 
तस्प्रदेतरवया धादे विप्राणां मुज्जता पुरः। 
भआवणीयं महाभाग | अस्माक भीतिहेतुकम् ॥ शति । 

भजन ब्रहदेवतोदिपुराणोक्तानि गयाप्रशंसावचनान्यपि शिष्टाचा- 
{ह् पठनीयानि । 

गयायां चमप च सरति ब्रह्मणस्तथा । 
गयाशीषं वटे चेव पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ 
गयायां पितृरूपेण स्वयमेव जनादेनः । 
ते इष्टा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च ऋणत्रयात् ॥ 
शमीपत्रप्रमाणेन पिण्ड दद्यात् गयाशिरे । 
उद्धरेत् सक्तगोज्राणे कुलमेकोत्तरं शतम् ॥ 
भूषिष्ठास्तु दिवं यान्ति स्वगेस्था मोक्षगामिनः । 
स्वगेपातालमर्य॑चु नासति तीथं गयासमम्॥. 
पितरो यान्ति देवस्वं दत्त पिण्डे गयाशिरे । इति ॥ 

परत्स्यपुराने । 

लप्तष्याधा दशार्णेषु खगाः कारुड्जरे गिरो । 
चक्रवाकाः सरोद्वीपे हंसाः सरलि मानसे ॥ 

( १ ) खाधिते, इति मारष्डेयपुराणे पाठः 
(९) वे | इति मा° पुर पाठः । 

१८ बीमि! 



कि 

१३८ वीरभित्रोद्मस्ष भाद्प्रकाशे- 

केऽपि जाताः कुर्ते ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
परस्थिता दीधमध्वानं यूथं तेभ्योऽवसीदत ॥ इति । 

लमप्रसप्तव्याधास्यानपठनासप्र्थस्तु ततसब्रहरूपमिदं दोक. 
इयं पठेदिति देमद्रौ । 
नारदीयपुराणे । 

आख्यानानि पितुणां च भाद्धेष्वक्षथ्यतृप्तये । 
` पाधा विदभिर्गीता सुजानान् भाषयद् दविजान् ॥ 

पिवृगाथाश्च काश्चित् प्रषद्यन्ते। | 
आह विष्णः 1. 
भथ पिकगीते गाथे मवतः। 

अपि ज्ञायेत सोऽस्माकः कुलटे कथचिन्नरेखमः | 
पराघृर्कालेऽसिते पक्षे घयोदद्यां समाहितः ॥ 
मधूत्करे तु यः भाद्धं पाथशेन समाचरेत् । 
कार्तिक सकलं वापि प्राक्छाये कुञ्जरस्य वा ॥ इति । 

बह्मिवत्क्यः । 

कुटेऽस्माकं स तन्तुः स्याह यो ने दथाज्ञकाञ्जलिम्। 
नदीषु बहुतोयास्ु शीतलाञ्ु विशेषतः ॥ 
भपि अयत सोऽस्माक कुठे कथ्िक्नरोलमः। 
गयाक्षीषे घटे भाद्धं यो नः कुयात् समाहितः ॥ इति । 

तथा बृहस्पतिः , _ 1 
काङ्किर्ति पितरः पुत्रान्नरक्षापातसीरषः। 
गयां यास्यति यः कश्चिन् सोऽट्मान् सन्तारयिष्यति ॥ 
करिष्यति इषोत्लगेमिष्टापूतै तथेव च| 
पालदिष्यति गाहेस्थ्यं धाद्धं दस्यति खाभ्वहम् ॥ 

वायुपुराणन्रह्म्डपुराणयोः । 
त्र गाधाः, पितृगीताः कीतेयस्ति पुराषिदः। 
तास्तेऽष्ं सम्प्रवस्यामि यथावच निबोधत ॥. . 
अपिनः स कुले जयेद् यो नो दधात् ¶्रसोदशीम् । 
पायसं मधुपस्य छायायां कुञ्जरस्य च । 
अज्ञेन स्वेलो्ेनं वषास च मघासु च। 
पष्टव्य बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वेत् ॥ 
गौरं षाप्युद्वदेव् भाय नदिं वा धुषमुत्दजेव् । इति ॥ 



भादेकचनिरूपणम् १६९ 

उकतलवेप्रकारजपासम्मवे प्रकारान्तरमुक्तं मशतवपुरणि- 
अभवे सवेवेधानां गायत्राज्ञपमारभेव् ॥ शाति । इति जप्यानि । 

अथ श्रददेशाः । 
तत्र बिष्ुषर्मोतरे। . . नः 

दक्षिणाप्रवणे हेये सीथादो वा गृहेऽथवा । 
भृसंस्कारादिलयुके भाद्धं कुर्ात् प्रयल्ततः॥ 

तीर्थग्काविदेव तालेभ्य जलम् । आदिच्चष्देन ऋषितेविवाथिमप- 
रिपः । मृषस्करोन-गोमयोपटेपादिः । भाद्ेपदात् केशादचयपल्ारण 
परिप्रहः। 
तवुक्तं तैव । 

गोमयेनोपरिकेषुं विषिकतेु शेषु च । 
क योश्छरदमयेतेषु नित्यमेव यथाविधि ॥ 

बिषिकेषु-पदित्रषु । 
याहवस्वंयः । 

(१)परिभिते शुके देशे दक्षिणाप्रवणे तया । 
( अ० १अा० छो २६७) 

परिध्रितेन्परि तदछादिते । यचौगोमय। हिनो पिके । दकषिणाप्रवगे व्. 
क्षिणो पनते देशे । स्वता दक्षिणाप्रणत्वासस्मवे तु देश्यस्य यत्तव 
द्क्षिणाध्रवणत्वं कायम् । 
तथा च मनुः। ५२ 

शुचि देशं विषिक्तं तु गोमयेनोपरिप्य च । 
दक्षिणाप्रवणं चेव प्रयद्धेनोपपादयेत् ॥ (अ०३ छो० २०६) 

थमः । 
क्ष छमिहतं इद्धि सङ्कीणानिटैर्धिकम्। 
देशं स्वानिष्यष्दं च वजयेषच्छरादकमणि ॥ 

सम्-अल्जिश्धम् । किलनम्ञजलकदंमम् । सदहभेम्=पद्ाथन्तिरिर' 
कीणेम् । भनिष्टगन्धिङन्पृतिगम्धिकम् । भनिएशब्दम्-गधाम्यशम्दम् । 
माङ्डेयः। 

बजञ्यो जन्तुमयी रक्षा क्षितिः प्लुष तथाञ्चिना । 
अनिष्ठदुद्शाष्दोघ्रा दुगंन्वा धाडकमंभि ॥ 

व ( १ ) परिश्छृते, इति मुद्धितयाहवस्वये पाठः । 



१७५ बीरमित्रोदयस्य -भ्धपरक्ाये - 
भग्निनाप्ठुद्मनदग्धा । उप्रान्भयज्निका । 

शङ्खः । 
गोगजारवादिपृष्ठेषु छत्रिमायां तथा भुवि । 
न कुयोष्छाद्धमेतेषु परक्वास्ु च भूमिषु ॥ 

§त्रिमायान्वेदिकादो । परक्ययन्परपरिगृर्दाताद्ु । ताश्च शुहगो 
छारामादयो न पुनस्ती्थादयः। 
तथां बदिपुराणम् | 

टवी पवेताः पुण्या नदीतीराणे यानि च । 
सवोण्यस्वामिकान्याहुने हि तेषु परिग्रहः ॥ 
वनानि गिरयो नधस्तीथान्यायतनानि च। 
देवसखाताश्च गताश्च न स्वामी तेषु विध्यते ॥ 

तौ्थेव्रविशेषेषु छत भाखमतिश्षयफलपदं मवतीलयाद- 
१ । 

भाखस्य पजितो देश्चो गया गङ्गा सरस्वती । 
कुरक्ेतर भरयागश्च नेमिषे पुष्कराणि च ॥ 
नदीतदेषु तौथ॑षु शैटेषु पुखिनेषु च । 
विषिकतेष्वेव तुष्यन्ति दत्तेन पितामहाः ॥ 

ध्याप्ः । ^ 4 ॥ ध ६ 

पुष्करेष्वक्चषयं धाद्धं जयपहामतपास्ति च । 
मोदो प्रयागे च कायां च कुरजाङ्गले ॥ 

शङ्खः । 4 
गङ्कायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टङे । 
नमेदाष।इदा तीरे शगुत॒ङ्गे हिमालये ॥ 
गङ्खह्वारे प्रयागे च नेमिषे पुष्करे तथा । 
खन्निहत्यां गयायां च दस्मक्षभ्यतां वज्ञे ॥ 

र्माण्डपुराने । 
मदीसमुद्रतीरे धा हदे गोष्ठेऽथ पर्वते । 

समुद्गानदीतीरे सिन्धुसखागरलङ्गमे ॥ 
न्ोषो सङ्गमे शस्ते शाप्रामश्िलान्तिके । 
पुष्करे धा कुरते प्रयागे नैमिषे तथा ॥ 

. शाटत्रामे च गोकर्णं गयायां च विशेषतः । 
क्षभेष्येतेषु यः भाच पिद्मक्तिल्तमग्वितःत 
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| कशेति विधिवन् मर्यः कृतकस्य विधौधते । 
बुद्पतिः.। 

काङ्खन्ति पितरः पु्रा्नरकापातमीरवः। 
गयां यास्यति यः कशचित् सोऽस्मान् सन्तारयिभ्वति ॥ 
करिष्यति हषोत्तगेमिषए पृते तथेव च। 
पारयिष्यति इत्वे भाद्धं दास्यति चान्वहम् ॥ 
गयायां धर्मपृष्ठे च सष्टत्ति ब्रह्मणस्तथा । 
गथाशीें वटे चेव पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ 
धमीरण्यं धर्मपृष्ठ धनुकारण्यमेव च। 
हद्वनि पितंस्तप्ये वंशान् विशतिमुदरेत् ॥ 

विश्णुरपि 
अथं पुष्करष्वक्षय भद्ध जपहामतपणा च । 

पु्करे स्तातमाश्रस्तु सर्वपापेभ्यः पूतो भवति। पवमव शवाशीषे 
वटे, अमरकण्टफे पवेते,यश्र कचन नमेदातीरे, यसुनातीरे, गङ्गायां 

विहषलो गङ्काद्वारे, प्रयागे च, गङ्गासागरखङ्कमे, कु शावतं, मिल्वके, 

नोलपर्वते, कनलले, कुञ्जास्ने, श्गुतुङ्गे केदारे, महालये कारेतिका 
यां सुगन्धाय, शाकस्मयो, कखवीथ महागङ्गा, तन्दुलिकाश्रमे, 

कुमाराधारार्या, प्रभासे, यत्र कवचन सरस्वत्यां, विरोषतो नेमिषारण्ये, 

वाराणस्याम् , अगस्त्थाथ्चमे) कण्वाश्चमे, कोरिकया, सग्यृ्षारे, शो- 

णस्य उ्योतीरथ्याश्च सङ्गमे, भोपवेते; कारोद्के, उचरमानसे, मत. 

कञवा्या, स्त्व, विष्णुपदे, स्वगेप्रदेये, गोदावर्या, गोभस्यां, बेत्रव 

ह्या, विपाश्या, वितस्त्या, रातद् तीरे, चद्द्रमागाय।म् › दैरावत्या, 

सिभ्धोस्तीरे, दक्षिणे पञ्चनदे, आंजसे पवमादिष्वन्येषु तीथ सरि. 

दाशाद्यु सङ्गमेषु, प्रभवषु, पुरेनेचु, नङुजज षु, भसवणषु, वनेषूपवनेषु, 
गोभयेनोपदितेषु गृहेषु, मनाश्ेषु च । 
अन्रापि विगता गाथा म्न्ति। 

कुरेऽस्माकं स जन्तुः स्याद्या मो दधाञ्जलाज्जलिम् ॥ 
नहीधु बहुतोयादु शीतला विशेषतः 
भपि जायेत सोऽस्माकं कुठे कथित्षरोचमः ॥ 
गशयाश्चीषे धटे भद्ध यो नः कुर्यात् समाहितः । 
पष्य बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् । 
वजेत वाद्वमे धेन नाट घा ब्रुषसुत्खजेत्॥ 



१४१ षौरपित्रोदयस्य ओआदकापे- 

भमवेहुननदीनामुत्पततिषवे शेषु, सरिचाराघयु सङ्गमेषु चति प्रस्तुर्यं 
अमवेष्विष्वमिधानात् । एञिनि-नदीतोयोत्थितः परदेशः । निङ्बोन्छ. 
तादिपरिवेद्धितः रदे शः। प्रतवणंनिद्रः ! उपवनेश्यहवा रिक। । मनोह 
ग्मणीयप्। | 

वबुपुराणि । 
गयायां जमेपृषठे च सरति ब्रह्मणस्तथा । 
(१)गयायुभरे षट चेव भाद्धं दत्तं म्ाफटम् ॥ 
भरतस्थाभमे पुण्ये नित्य पुण्यतमेवते । 
मतङ्गस्य पद तत्र इस्यते सधेमायुवेः॥ 
खय पिते धर्मेसवेस्व रोकस्यास्य निदशेनम् । 
(र)यच्चम्पकषन पुण्य पुण्यङद्धिनिषेषितम्॥ 
यस्मिन् पाण्डुविशस्येति तीयं सदयोनिदशेनम् । 
तृतीयायां तथा पदे (३) निद्वीरायाश्च मण्डले ॥ 
माहे च कौशिक्यां दत्त धाद्धं महाफमप्। 
मुण्डप्षठे पद न्यस्त महदेवेन धीमता ॥ 
बहून् वर्वगर्गास्तवप्तवा तपरतीवं सुदुस्करम् । 
भअद्पेनाप्त्र कालेन नरो धर्मपरायणः ॥ 
पाप्मानपुर्दजध्याश्यु जीणा त्चमिधोरगः । 
नास्ना कनकनन्देति वीयं जगति विश्चुतम् ॥ 
उदीष्यां मुण्डपृष्ठस्य (भ)त्रह्मषिगणसषवितम् । 
तत्र स्नात्वा दिष यान्ति स्वशरसरेण मानवाः ॥ 
इच चापि तथाधाद्मश्चय समुदाहृतम् । 
सनात्वा ऋणत्रयं तत्र निष्क्राणाति नरोखमः॥ 
मनित्ते सरसि स्नात्वा भद्ध निवेतैयेच्तः। 
उर भानस गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्य्ु चमम्॥ 
तस्मिन्निधतयेष्टा्ं यथाशाकते यथाबलम् । 
कामान् स लमते दिव्यान् मोक्षोपाय इर्स्नशः ॥ 

(१) गयायां गुदक चेति सुद्रितवायुपुराभे पाठ; । 
(२) एवं पश्चवननिति बा पु० पाठः। 
(१) निःञरे पाषमण्डके इति वा* पु* पाठः| 

(४) देवर्बति कार प° पाठः। 
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मशल्यपुराने । 

तथा | 

तथा । 

नम्दाथ छित तदत् तीथे मावपुरी तथा। 
तथा दिन्रपदं नाम ततः केदारमुत्तमम् ॥ 
गङ्गासागरमिध्याहुः सषेती्थैमयं श्ुमम । 
तीर्थं ब्रह्मसरस्तद्वष्छेतदूसङिटोद्गमे ॥ 

कृत शौखं महापुण्यं सवे पापनिवदनम् । 
यश्रश्ति नरक्िहस्तु स्वयमेव जनदेनः ॥ 
तीथमिश्चुमकती नाम पितृणां बह्म सद्ा । 
सङ्गमे यत्र तिष्ठन्ति गङ्गायाः पितर, सद्ा ॥ 

यसुना देविका कारी चन्द्रभागा इषदरी । 
गही चेचुमती पुण्य! पारा वेत्रवती तथा ॥ 
नीककण्ठमितिख्यातं पितृन् तीं विजसमाः। 
तथा मदसरः पुण्ये सरो मानसमेव च ॥ 
मम्हाकिनी तथाऽच्छोदा विपाशा च सरस्वती । 
तीये मित्रपदं तद्वद् वैचनाथं महाफलम् ॥ 
क्िप्रानदी महाकाल तथा काटञ्जर शुभम् । 
वंशोद्धेवं हरोद्धद गतेद्धिवं महाफलम् ॥ 
भदेश्वर विदनुपवं नमेदाद्वारमेष च । 
गयापिष्डग्रदानेन सामान्याहुमहषेयः ॥ 

ॐक।रपितू तीथे च काथेरी कपिटोदकम् । 
समेदं चण्डवेगायास्तयेवामरकण्टकम् ॥ 
कुरकेवाष्छडत गुणमस्मिन् स्नानादिकं भवेद । 
श्युङ्गतीये च विख्यातं तीर्थं सोमेश्वरं परम् ॥ 
स्वेष्याधिहरं पुण्यं फठं कोटिशताधिकम् । 

कायावरोहणे नाम तथा चमेण्वती नदो । 
गोमती धरणा तद्व्ीयेमौशनसं परम् ॥ 
भेरवं अगुतीयं च गोरीतीथेमनु मम् । 
तीथे वेनायकं नाम षस्ववदुद्वरमतः परम् ॥ 



१४७ बीरमिक्रादयस्य .भाख्रकाषे- 

पर तथा पापहरं पुण्यं प्रतपती नदी । 
मूरखुलापी पयोष्णी च पयोप्णीसङ्गमस्तथ। ॥ 
महाबोधिः पाटला च नगतीथमवन्किका । 
सथा वेणानकदी पुण्या महाशालं सयेव खः ॥ 
मदाख्दो मदालिङ्गं दशाणौ च नदी ह्युमा । 
शातसद्ा शाताहा च तथा विष्णुपदं परम् ॥ 
भङ्गारवादिका तद्वन्नदौ तो शचोणघधरो । 
कालिका च नकी पुण्या पिसराधनदी शुभा ॥ 
पतानि पिशतीथोनि दास्यन्ते स्नानकानयोः । 
भद्धमेतेषु यद्व सदनन्तफठ स्थतम् ॥ ` 
दाणी वादनदी वारा सरक्षारनदी तथा । 
दारकारृष्णतीय च तथाबदसररस्वती ॥ 
नदीं मणिमती नाम तथा च गिरिकणिका। 
धूतपापा तथा सीय ससुद्ो दश्षिणस्तथा ॥ 
गोकर्णो गजक्णंश्च तथा च चुरुषात्तमः। 
प्तेखु पितृतीर्थेषु आदधमानन्स्वसुख्यते ॥ 
तीथं मद्यकरं नाम स्वयमेव जनादेनः। 
यत्र दाङ्कखिधरो विष्णुमसखदखायामर्वसिथतः ॥ 
तथा मन्दोदरीतीथ यत्र चस्पा नदी द्युमा। 
तथा सामखनामान महाश्ारखवतसी तथा ॥ 
पयोषण्या दश्िणे तीथ देवदेवेश्वरं सथा । 
कोटेदवर तथा देवं रेणुकायाः समीपतः ॥ 
वक्रकोटं तथा पुण्यं तीथे नाम जलेश्वरम् । 
अञ्चुन त्रिषुरेदा च सिद्धेश्वरमतः परम् ॥ 
आीरोले शाङ्करे तीय नार्खदमतः परम् । 
मदेन्त्रं च तथा वुण्ये तथा भीरङ्गलंितम् ॥ 
पतेष्धपि सद्ा भादमनन्तपरमदचुते। 
दश्षनाकपि पुण्यानि स्वेपापद्राणि वै ॥ 
त॒ङ्गमद्धा नदी पुण्या तथा मीमरथी सारेत् । .. 
भीमेदवर छष्णवेण। कावेरो वजञ्ज्ुखा नदी ॥ 
नवी गोवरी नाम तिसन्भ्यातथिसु चमम् । 
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तीथ केयम्वकं नाम सर्वं तीयैममस्हतम् ॥ 
यन्रास्ते भगवानीश्चः स्वयमेव जिलोचनः । 
भादमेतेषु सर्वेषु दत्तं कोटिगुणं मवेत् ॥ 
स्मरणादपि पापानि बजस्ति शतधा दिजाः। 
श्रीपणीं च नदी पुण्या व्यासतीथेमनुखमम्॥ 
तथा मस्स्यनदीकारा दिषधारा तथेव च । 
भवती तु विख्यातं पञ्पातीयं च शादवतम् ॥ 
युण्यं रमिदवरं सवढदेखापुरमखम्पुरम्। 
मङ्खारभूतं विख्यातमामदंकमलम्बुसम् ॥ 
साञ्नातवक्छेदवर चेव तददेकाश्रक् परम् । 
गोवद्धंनं हरिश्चन्द्रं पुरन्दरं पृथूदकम् ॥ 
सहस्नाक् हिरण्याक्ष तथाच कदली नदी। 
गाप्राधिकद्ासलोऽपि तथा तथा सोभिश्िस्तङ्गतम् ॥ 
इन्द्रकीरु तथा नाद् तथा च प्रियमेलकम्। 
पतान्यपि सदा शद्धे प्रश्ास्तान्यधिकानि च| 
पतेघु स्ेदेवानां साक्ष्यं पठथते यतः ॥ 
दाममेतेषु स्वेषु भवेत् कोटिशताधिकम् । 
बाइदा च नदी पुण्या तथा सिद्धिवनं श्यम् ॥ 
तीथे पाश्युपतत नाम तरी पवेतक। तथा। 
भादमेतेषु सर्वषु दन्तं कोरिशतोलरम् ॥ 
तथेव पितृतीर्थं तु यत्र गोदावरी नदी । 
पुश्लिङ्सदसखेण सभ्येत रजरा ॥ 
जामदग्न्यस्य तचचीथे रामायतनसुत्तमम् । 
प्रतीकस्य मयद्धिन्ना यत्र गोदावरी नदी ॥ 
तीयं तद्धव्यकव्यानामप्लरोयुगखंयुतम् । 
धादाद्चिकायं दान च तत्र कोटिशताधिकम् ॥ 
तथा सहस्रलिङ्गं च राघवेदवरमु तमम् । 
चन्द्रफेना नदी पुण्या यत्रन्द्रः सदितः पुरा ॥ 
नेहस्व नमुचि शच्च तप्ता स्वगंमाप्तवान् । 
तत्र दं नरेः भआादखमनन्तफरुदं भवेत् ॥ 
तीथेन्तु पुष्करं नाम दालभ्रामं तथैव च । 

१९ वीर मि? 
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तथा| 

वीरभिन्रोदयस्य भाद्धप्रकाश्चे- 

शो णापातश्च विख्यातो यत्र वैदवानराखयः ॥ ̀ 
तीयं सारस्वत नाम स्वामिती्ं तथेव च| 
मणिदरा नदी पुण्या कोशिका खन्हिका तथा-॥ 
विद्मा वायुवेगा च पयोष्णी भ्राङ्सुखी तथा । 
कावेरी चोचखराक्ता च तथा जालन्धरे गिरि, #: 
चतेषु आाद्कोर्थषु धा मानन्त्यमुच्यते । 
खोहदण्ड तथा तीथं चित्रकुटं तथेव च ॥ 
विन्ध्ययोगश्च गङ्खायास्तथ। नन्दातरं श्युमम्। 
कुन्लाच्रख तथा तीयं उवंश्चोपुलिने तथा ॥ 
सस(रमाचनं तीथं तथेव ऋणमोचनम् । 
पतषु पितुतीथंखु ाद्धमानन्त्यसुख्यते ॥ 
अट्दास तथा तीथं गोतमेदवरमेव च । 
सथावद्िचतीथं तु हारीतस्य ततः परम् ॥ 
ब्रह्माकते कुशावतं दयतीयं तथेव च । 
पिण्डारकं च विख्यात शङ्खोख।र तथव च ॥ 
खण्डेदवरं बिल्वक च नीरपर्वंतमेव च । 
तथा च बदरतीय रामती्य तयेव व । 
जधम्तं विजयं चव शुक्रतीर्थं तथेव च। 
स।पतेश्च तथा तीं तीयं रैवतकः तथा ॥ 
तथेव दारव्ातीयं मदकालदवर तथा । 
कण्ठडतीथं च तथा मामन्वरपुरं तथा ॥ 

अदवसीथति. विख्यातमनन्तं भअद्धदानयोः 
तीथं वेदशिरो नाम तत्रदौोद्यवती नदी ॥ 
लौं वदख्पद् नाम इागलिङ्खं तथव च । 
धषु धाडग्रदातारः प्रयान्ति परमापदम् ॥ 
तीये माके नाम करधीरपुरः तथा । 
खक्तगादाबरीतीय स्थेतीर्यष्वनु तमम् ॥ 
तश्र-भाद्ध प्रदावव्यमनन्तफलमीभ्डुनिः। .. . 

पथु तीर्थंघु यच्छ्द्धं तत्कोटिशुणमिष्यते। 
तस्मात्र प्रयक्तेन तीर्थे श्राद्धं समावरेत् ॥ 
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~ - ` इर्याच्टृदमयेतेषु नित्यमेष यथाविधि-। - 
| प्राग्दक्षिण दिक्च गत्वा स्वेकामविकीषेया ॥ 

अत्रच भद्ध प्रशर्वत्षेन कीततानां नानादेशीयती थना, स्व 
ङपाणि तस्हेशबासिभ्वोऽधिगन्तव्यानि । थत्र च तीश्चाद्िदेशषठ 
अआनिन्त्यादिभवणाद् गुणकङखसलम्बन्धपरा एव तद्धिधयो न तुकीथी. 
हनिनिामङ्गस्व पराः । अतश्च तदभावेऽपि न धाद्वेगुण्यभिति ध्येयम् । 

अथ निविददेशाः । 
वायुपुराणे । 

निशङ्कोवैजंये देशं सवे दाशश्योजनम् । 
उश्तरेण महानद दक्षिणेन तु कौकरम् ॥ 
देशसशङ्कषो नाम भाद्धकमेणि वर्जितः । ¦ 
कारकरः कडिङ्गाश्च सिन्धोश्चरमेषव च । 
अरनद्टाधमवणाश्च देशा षञ्योः प्रयत्नतः ॥ 

विष्णुः । 
न ञ्टेश्छविष्ये धां कुयात् । न च गच्छेत् । 

तवा~ 
धातुषेण्येभ्यवस्थानं यस्मिन् वंशे न विद्यते। 
तं म्देष्छदेश जा्नीयादायावतमतः परम्(१) ॥. 

बरयपुरभ । | 
परकायगृहे यस्तु स्वान् पितरस्तपयेज्जडः । 
तवूभूमिस्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलात् ॥ 

 अप्रमागं ततस्तेभ्यो दधान्मूद्यं च जीवताम् । | 
ह इति भूमिभागोपटक्षणप् । “पारकवभूमिभाग" इति यमक 

नात् । स्वीयभूमेरमावे कथ धां कतेव्यमित्याकाङ्कायामुशवते । 
अंप्रमागमिति । भद्धीयद्रब्यस्य प्रथममेकदेशमुदुश्य . भूमिस्वामिषिव् 
श्यो दध्यात् । जीवतामितिनजीषत्सु भूमिस्वामिपिवृषु मद्य दथादिति 
शृकपाण्यादयः। 

. भन्ये चकारो धायं स्वामिपिवृभ्या भप्रमागे मृत्य वादयो. 
दिश्याहूः। 

इदं ख पितुभ्यो ऽप्रक्नं पितृरीध्या कायमिति भेविलः। देवरीश्येवि 
उपायकारः । 

(१) भायेदेशस्ततः पर इति दानखण्डदेमप्रौ पाठः 



१४८ बीरमित्रोदयस्य भद्धकाे- 

अन्ये तु एतस्व भाखाङ्कत्वात् पवेणादिभ्ादे पितृरीत्या नान्दी. 
भुजे तु देवरी्येस्या हः । 

श्वं अद्धारम्मात् प्राक् कावम् । परिवेषणात् प्राक्षा्थमिं 
उवायकारः | 

भमः । 

भटब्यः पवता; पुण्या नदतिसण यान च। 

सर्वाण्यस्वामिकान्याहने हि तेषु परिग्रहः ॥ 
धनानि गिरयो नद्यस्तीथोन्यायतनाति च। 
देवखाताश्च गताश्च न स्वाम्यं तषु विद्यते । इति भराददेश्षाः 

अथ श्राद्धदेश्चदपासनीयानि व्याणि । 
सश्र देषः । | 

दागाङ्गः पतितः कुष्ठी त्रणी पुर्कसनारितक्नो । 
कुषकुटाः सुकराः इवानो वञ्यौः धाद्धेषु दुरतः 
धी मध्युमद्युचनम्न मत्त धूते रजस्वलम् । 

नीलकाषायवखन छिश्नकणं विषज्ञयेव् । 
शसं कालायसं सीसं मलिनाम्बरवासक्म् ॥ 
मन्नं पञ्युषितं वापि धद्धषु परिवजजयेत् । 

पुसो =उरेऽछ विशेषः; । नस्तिकःन्परलोकक्रासश्नुभ्यः । सूकर 
विश्वराहः । षीमत्पुः-जुगुप्लितः । छिन्नकणः-सन्धितकणः । इतरस्य 
हीगाङ्गरवेनेष निषेधात् । शम्-ष्युरकादि । कालायसम्-लोहम् । सीप 
नागाख्दो चातुः । काल(यसादिवत् पस्युषितमन्नमाप भद्धदेशस- 
सिदित न कायम् । 

त हौनङ्गाधिकाङ्गाः धाद्धं प्येयुः; न शुद्धा न पतिता न महये 
गिणः, भवं च भरकरणात धाद्धाङ्गमूतो निषेधो .न हीनाङ्गादि दुद. 
वार्थः, फरकस्पनापनतेः । 

भापस्तम्बः। दवभिरपपत्रेश्च श्राद्ध दोनं परिरक्षेत । वभिरिति ब. 
हुवयनाव् प्रामसूकरादाना तादश्छाना अ्रहणमते तद्धाभ्यम् ॥ भपपा. 

्रन्जपञ्चद्पाज्रगुभेः । परिरकेत्जनिारमेत् । 
-; || | 4 

विद्करादमाजारकक्कुदंनकु लश दरजस्वलाशुद्रमचारश्च दरम 
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पतेतन्थाः, भद्धभ्देश्चादिति शेषः। 
भनुः । | 

च। ण्डालश वराहश्च कुककुर्च तथेव च । 
रजस्वला च षण्ड नेक्षिरन्नदनतो दिजान् ॥ 

( भ० ह इो० २३९ ) 
होमे प्रवाने भोज्ये च यदेभिरमिषीक्षिहम् । 
वे विधि पश्ये घा(१) तद्गच्छत्यद्चुराथ् हमिः॥ 

( भऽ ३ इलो० २४० } 

ईंसणमत्र सक्निधातस्याप्युपटक्षभम् । हेनेव्जस्िहोत्रादो, शा 
ग्टयादिदहोमे वा । अदनि-नवादिदने। मेग्ये=भदष्टाये ब्राह्मण मोअने 1 
दैवे इविबिन्श्ौपोणमासदो । पित्रे-भद्धे । 

यद्यपि च धाद्धप्रकरणं तथापि वाक्येन चद् बाचित्वा होमाय 
प्रतिषेधो यथा सन्तदंने(२) । 

अन्ये तु प्रकरणे भ्याचक्षते । हेमे=अग्नेकरणहोमे 1. श्दाने* 
पिण्डप्रदाने । मोञओे=भोज्योपकल्पनदेशे । देवे=धिदवेदेवलस्वन्धिति । 
वोशद्वादम्यस्मिक्नपि स्थाने यद्क्ञादिकं तदित्यर्थः । | 
. पुनः स पव। 

ध्षाणेन शुकसे हन्ति पक्षवातेन क्ुक्षुरः । 
दधा तु इ शिनिप।तेन स्पदयानावरव्णंअः ॥ 

श ( म? अ० ३ दछो० २४१) 
(१) सज्जो वा यदि वाऽ्थोत्रः कारः प्रेन्योऽषि वा मेत् ौ: 
हौीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्ततः ॥ 

( म० भ० ३ दलो० २४२) 
शवरवणंजा-धुद्रः, तरय दविजातिधषद्धे धाद्धोपकरणस्प्परतिषे 

धोऽषे, नाशमायं । व्रष्या्परिचारकः 
हेमाद्रा स्मृत्यन्तरे । 

कुक्कुटो विष्वराहश्च काकः इवापि विषाक्त; 

(१) तदू शच्छत्ययथातथमिति मनुष्यतो पाटः । 
(२) पषैमीम अर ३ पा० ३ भरि १६ सू° २४.३१ । 

(३) खो वा यदि बा काणो दातुः परभ्योऽपि वा भवेत् । इति महुशतो ब्राढः 



१९० ॐ ५ ब्रीरमित्रोदु्स्य आदपरकते- 4 

हव्ीपातेश्व बषः षण्डो(१) नारी रजस्वला ॥ 
पठानि भादकाले तु परिवनज्यांनि निष्यक्ाः। 
कुक्कुटः पक्षवातेन हन्ति भादमसदुतम् ॥ 
ज्न।णेन विड्वराहथ्च वायसश्च सतेन तु| 
इवा तु इ िनिपातेन मार्जारः अवणेन तु ॥ 
इषर्छापतिश्च दानेन च्चुभ्य वृबलस्तथा। ` ` 
छाया हन्ति वे षण्डः स्पेन च रज्ञस्वल। ॥ 
खञ्च; काणः कुणि) दिवश्री काखः प्रेष्यकरो मषेद् । 
अनाद्गो वातिरिकङ्गसतमाश्चु निनयेत्ततः॥ 

विडालोज्पाजारः । पूषलःन्दुद्रः । भप्वृतम्रगनब्तप्रदेश्चम्, । धवं 
गेनन्शष्डभवणेन । दनिन=पाश्रीहतः सन्निल्य्थंः | - 
` भ्याघ्रपात् । 

मद्यपः स्वैरिणी यावत् स्वैरिणीपरतिरेषव च ।. 

तैव धाद्धेऽभिवीक्चिरन् । 
आवापः पाकं कतौ तण्डुरादीनां पठि( पिट }रादौ प्र्षेप 

ततुधथूतिमोञअननिष्पत्तिपयन्तं यवत् पाकस्थते मोज्जनेश्थनिं 
इभ्यत्र वां भन्नादिक किमपि न वीक्षेरन्नित्यथेः । मद्यपादिष्रहणं 
भप्रशस्तनि।मुपरक्षणम् । | % 
गौतमः 

वाण्डाछपतितावक्षणे वु, तस्मात् परिवूते दद्यात् विलेषां 
विङ्गिरेत्, पड्कपाषनो व। शामयेत् । 

यतः वुष्ं दुष्यति अतः; प्रच्छन्ने धाद इवादित्यथेः। 
¦ हस्तिः । 

दवपाकषण्डवतित दवानपुकरकुककुटान् । 
रजस्वलां च चाण्डालन् धये कया रक्षणम् ॥ 
परिन्नितेषु दाश्च तिरेवो विकिरेन्प्ीम्। 
निनयेत् पङ्किभूथेन्यस्तं दोष पड्धिपावनः॥ 

दवपाकोननिषाद्, । षण्डो-नवुसकः। पतान् बहिष्डत्वा रक्षणं 
कुयौदित्यर्थः । मिनयेव्=भपशरेव् । 

(१) क्डोऽषीरा रज्रा । इति कमढाकरादूधृतेः पाठः ¦ 
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सदतं च भराय कुयात् न रजस्वलां पद्येन भवानं न विड्वराहं 
न प्रामङ्ुककुरं प्रयल्लात् भदमजस्य दशयेत्। 

भदंन्धादस्थान् पदाथान् । भजः्छृष्णच्छागः। 

ब्रहपुराणे ॥ - | 

नश्रादयो न पश्येयुः धाडमेतत् कदा च न। 
गण्छन्त्येतेस्तु दानि न पित्न् न पिताम्ान् ॥ 

हानि दर्वी षीति शेषः । नगना-वेद परित्यागिनः । अदिशत् 
तरकधासुषठानध्यागिनो गश्न्ते । | 

तथा च तंत्रवोक्तं | 
सवषामेष भूतानां षरयीसंवरणं यतः। 
येवै ध्यजन्तितां मोहात्तव न्ना इति स्मृताः॥ 
 बोद्भावकनिग्रन्थशाकतजीधककापिलाः। 
येऽजमौनयुषतेभ्ते ते वै सभ्रादयो जनाः ॥ 

बोदा> सौगता। । भावकाः =दवेतपरटाः । निप्रन्यान्जेन।ः । ताकान्कौ 
छाः । जीवाव पत्या), चार्वाका इति यावत् । कपिलोनलोकाथतेक. 
देही तेन प्रणीताः कापिखाः तान् मधमौन्=अघमेपरान् । येऽवुषतेश्त 
त्यथः । 

वायुपुराणे । | 
इथाजटी ¶थामुण्डी ध्थानन्नोऽपि यो बर । 

` महापार्तकिनोये चये चंनप्नाद्यो नराः॥ 
ब्रहमच्राश्च कतधघ्राश्च नास्तिकान् गुरुतद्पगान्। 
दुस्युश्चेष नुशसाश्च दशनेन विवजयेत् ॥ 
ये चन्ये पापकमाणः सषास्तानपि वज्येव् । 
देषतानासुषीणां च पापवादरताश्चये॥ 
भञ्ुरान् यातुधाना दष्मेमिवजस्यधः । 
भपुमानपविचश कुक्कुटो प्रामश्युकरः ॥ 
दवा चेव हन्ति भादाति ददोनदेव सर्दाः ।- - 
नष भूढमिमिषृ दीधरगिभिरेव च ॥ 
पतितेमलिनेदेष न द्रव्यं कदा चन। 



५२ वीरपमित्रोदयस्ष श्रादधपरकाशे- 

नागरञ्जण्डे । 

चरटो्लंलोश्ये च तथा शाब्दे ष्यवस्थितम् । 
श्ु्ठस्य वा विशेषेण तच्छा व्यथेतां व्रजेव ॥ 

व्यकर्थितन्कृतम् । सति भपा्नीयानि । 

अथ श्राद्धोपकरणानि । 

तंन कुशस्वङ्पमाह हारीतः। 

अञ्डि्ञाप्रान् सपवित्रान् समूुलान् कोमडान् श्ुमान् । 
;, पिषुहेषज्ञपाय च समादधथाव् ङुश्ाद हिजः॥ इति । 

भत्रं विहाषतः कुदारक्चषणं ततप्रसीनधयस्तदाहरणप्रकार.. 
आीहकरका शाक्तो चयः । पिण्डास्तरणङ्शेषु विशेषो- 

वायुपुराण । 
रक्तिमात्राः कुशाः शस्ताः पिवृतीर्थन सहताः। 
उपमुलं तथा दनाः पिण्डसेस्तरण मताः ॥ इति । 

रणिःन्व्मुष्ठिः करः । तिकाथोका- 
.. भारते । 

। वद्धमानतिकश्रादमक्षथ्य मवुरत्रवीध् । 
, कवंकामरिः स यजते यसितेबेज्ञते पितृन् ॥ इति । 

म्ये । 
तिखन ष्णानतिटक्ष्णानिति । 

इद् ख न तिङान्तरथ्रतिषेधा्थं किं तु इष्णतिरपशस्ताथप् । 
गौराः एष्णास्तथारण्यास्तंथव विविधास्तिराः॥ 
पित्णां वृत्तये खषा श्स्याद भगवान् मुः । इति अह्षपुराणात् । 

वारषहिऽपे । 
जरति लास्तु तिरा; प्रोक्ताः इृष्णवणां वनोद्धषाः । 
रसिलाश्चैव ते हेया मङृष्टोत्पदिताश्च ये ॥ 

देवर! । 

तिलांश्च विकिरेशत्र परितो बन्धयदजान् । 
सयुर पहतं द्रष्यं तिः शुद्यत्यज्ेन वा ॥ इति । 

अजञनेत्ये कव चनं जात्यपेक्षया । विधो अज्ञानिति बहुववनोपा- 
हुानाद्। 



भाद्धोपकरणनिङपणम् । १५१ 

थवाद्योखावमःकारखण्डे । 
अद्धिषु वेदवदेधानि यानि कमांणि कानि चिदु । 
यैरेव विधीयन्ते तानि धोत्नियपुङ्गवेः॥ 

हृभ्माजिन च नागरखण्डे | 
सन्निधापाथेता यश्च भदे कृष्णाजिन नरः । 
परादस्यत्ति पितरस्तस्य ठृतिमाकद्पकालिकीम् ॥ 
आस्तीये दृक्षिणाग्रीवमेतवुखरलोमकम् 1 
सवोन् भाद्धस्य सम्भारानस्थोपारि निवेशयेव् ॥ 

दञ्जतं ख नन्दिपुराणे । 
रजतेन समायुक्तं थत् भाद्धेषु किञ्चन । 
त खद्श्चय्यतां थाति रहस्यं पिवृस्तम्मतम्॥ 
अलाभे सति ङष्याणां नामापि परिकीतंयेत् । 
हप्यहस्तेन दातभ्यं यत् किञ्च पिवृदेवतम् ॥ 
रजतं दक्षिणां दथाच्छराद्धकमणि चव हि। 

श्जतस्य हस्ते धारणं च तज्ञन्याम। 
तज्ञन्यां रजतं शरुत्वा पितृभ्यो यत् प्रदापयेत् । 

इति षराहपुराणिक्तेः। 
स्ुवणम्तु महाभासे । 

ददा पूर्वान् दरोवान्यान् तथा सन्तारयन्ति ते। 
सुषणे ये प्रयच्छन्ति श्येव पितरोऽहुवन् ॥ 

वणेविदाषस्तु विष्णुधर्मोत्तरे । 
जाम्बूनदं तहेवानामिन्द्रगोपकसक्िमम् । 
पितृणां चश्द्ररश्म्याभं देत्यानामञ्ुरोपमम् ॥ 

अधेपान्राणि=भर्घप्रकरणे- 
कात्यायनः । 

सोवणराजतेवुम्बरलङ्मणिमयानां पात्राणामन्यतमेचु यानिवा 
विधन्त पत्रपुटेषु वा। 

हारदः। कास्य पाणेराजततान्नपात्राण्य्घोदकधारणाथानि सर्वाण्यु 
धकटरप्यानि । 
वैजवापः । ह 

कादिरोदुस्वराण्य्दपान्राणि भाचक्मभि। ` ~ 
६० गी मिन 



१५४ वीरमिश्रोदयस्य भद्ध्रकाश्े- 

(श)भाष्यादमसरुन्मयानि स्युरपि पणेपुटास्तथा ॥ 
सत्र विशेषो बहमपुरागि । 

सस्तमाण्डानि वज्यानि पितृदेवतकमंणि । . 
सोवणेतास्ररूप्यादमस्फाटिक शङ्खश्युक्तयः। 
मिन्नान्यपि धरयोज्यानि पात्राणि पिवृकमभि ॥ 

महस्यपुराणे । | | ॥ि 
पात्र वनस्पतिमयं तथा पणमयं पुनः। 
जलजं वापि कुर्वीत तथा सागरसम्भवष् ॥ 

सागरसम्मवम्-शुकत्यादि । 
ब्पुराणे। =  , - 

द्वा हेममये पात्रे पवान् स्यात् स मानवः। 
दश्वा रल्ञमये पात्रे सव॑रल्ञाधपो मवेत् ॥ 
पालान्े बह्मवचस्वी यदवत्थे राज्यमाप्नुयात् । 
पाथ्रमोदुम्बरं कृत्वा सर्घभूताधिपे भवेत् ॥ 
द्त्वा न्यप्रोधपत्रे तु प्रजां पुष्टि धियं लमेव् । 
रक्षोघ्ने का्मरीपात्रे दत्वा पुण्ये जमेधशः॥ 
सौभाग्य चाथमाधृके फल्गुपात्रे च सम्पदः। 
दवेताकंमन्दारमये दत्वा च मतिमान् भवेत् ॥ 
बिस्वपात्न घन बुद्धि दधपायुरवाप्नुयात्। 
भमभ्जञपत्रपुटे दरवा मुनीनां वल्लभो भवेत् ॥ 
सिक्ते मचुषताभ्यां च यथा सम्भवमेव च। 

कार्मरी-गम्म। रीः । फलु काकोदुम्बरिका । 
अह्यवेवते । ह 

पठाश्चकन्युन्यश्रोधष्टक्ादवस्थ्िकङ्कताः । 
उदुम्बरस्तथा बिद्वश्न्दना यह्ियाश्च ये॥ 
सरे! देवदादश्च शालोऽथ सदिरस्तथा। 
पते शाघाहिपान्राणां योनयः परिकीरतित।ः॥ 

(१) अत्र 'भप्ममूःमयानीति, भ।दशंपुस्तके, अप्यक्मगरन्मयानीति, धाद 
काणिकायाम् , थाईइमदृन्मयानीति, श्राद्धमयुञ्ध, १८ उपकभ्यते, अस्माभिः पुन 
“अङ्गजं धापि कुर्विति परस्यपुरागवचनात् , अकारपकारघटितादशंपुस्तकपाठानुयुण्या- 
| 'व्विममून्मया नायब पद्ध यु इति मत्वा ख एव सजवेकषित ईति । 



 श्रद्धोपकरणनिरङूपणम् । १५५ 

तत्रैव 
राजतं रज्ञताक्तं वा पिनरृणां पात्रमुच्यते । 

पुनस्तत्रैव । 
व्षत्यज्खं तत्रैव पजेन्यो-श्रेणुपात्रतः । 

पषां पाश्राणामेकस्मिन् भ्रयोगे पकजातायानि प्राह्याणि । एषाम. 

भ्यतम ईति कात्यायनोकतेः । इत्यघंपात्राणि । 
५ | | भथ पाकपात्राणि । 

नागरखण्डे । 
श्चुचीनि पितृकार्यं पिटराणि प्रक्पयेत् । . 
सौषर्णान्यथ रोप्याणि कास्यतान्नोद्धवानि च ॥ 
मार्तिंकास्यपि मभ्यानि नूतनानि डानि च । 
न कदाचित्पचेदश्नमयःस्थालीघु पैतृकम् ॥ 
अयसो दशनाद पितरो विद्रवन्ति हि। 
अपितृक ह्यमङ्गदयं खोद माहुमेनीकिणः ॥ 
देवेषु वैव पित्येषु गर्तं सवेकमेस । 
कालायसं विशेषेण निन्दितं पितुकमणि ॥ 
फलानां चेव शाकानां उेदनाथानि यानि तु। 
म्टानसेऽपि शाख्ञाणां तेषामेव हि स्थिः ॥ 
ह्यते नेतरच्छस्तं शखंमात्रस्य दशनम् । 
अयःदाङुभयं पीठं प्रदेयं नोपवेशने ॥ 

शदित्यपुराणे पात्राण्युपक्रम्य- 
आच्छद्रेषु विच्येषु तथायुपहतघु च । 
नायत्तषु न मिश्नषु दुषितेभ्विव कर्हि चित् ॥ 
पृथ छतोपभोगेषु खृन्भयेषु न कुषचेत् । 

. पकान्नस्थापनायं तु शस्यन्ते दारज्ाल्यपि ॥ ̀ 
पात्रेषु फरविरोषश्वमत्कारखण्डे | 

स्वणेभाण्डेषु कुवीत पितृणां पाकमुत्तमम् । 
तेन सोभाग्यमतुलं लभते चाक्षथां भियम्॥ 
राजतेषु हि पात्रेषु कुवन् पाक हि पेतृकम्। 
पितृणां क खते प्रीति यावदाभूतसम्प्टवम् ॥ 
पचमानस्तु भाण्डेषु भक्ल्या तान्नमयेषु च । 



१५६ कीरागिषोदयस्यं श्राप 

समुखरति वे धोरात् पितृन् दुःखजमरहाणेदात् ॥ इति पाक" 
पात्राणि । 

भथ मोजनपात्राणि । 

भत्रिः । 

भोञने हेमरौप्याणि दषे पिभ्ये यथाक्रमम् । 
हारीतः । | 
रजतकास्वपणंतास्रपान्नाणि ब्ह्मममोञ्जनार्थानि महान्ति कर्यागि। 
महान्तिव्भोऽयाश्नप्यपतानि । पणंमूज्पङाश्चः । 
'पलाशचेभ्यो धिना न स्युरन्यपात्राणि भोजने" 
दष्यनिषचनात् । 

वाराहपुराणे । 
स्ौव्णानीह पात्राणि सस्पाद्यानि प्रयक्ष॑तः। 
तदामे तु रोप्याणि कास्थानि तदसम्भवे ॥ 
पलाश्चपणेजानि स्युः भद्ध तु दिजमोअने । 
अनभ्यन्यपि च पात्राणि दारज्ञाग्यपि जानता॥ 
धथोपपन्न कायोणि मृग्भयानि न तु क्वचित् । 
नायसानि शर्कर्वीति पेचदटानि न हि क्वचिद् । 
नवसीसमयानीह शस्यन्ते तरपुजान्पपि । 

धुव णादि पिषेरेवाऽऽयसादिनिवू त्तो पुनस्तन्निषेधः, प्रतिनिधित्वे. 
शपि तैलिधृस्य्थेः। 

भङ्गिराः । 
न जातीकुदमानि दात् , न कदटीपत्रमिति । 

अश्रापवादः स्तिषड्कदे । 

कद ङीन्यूतपनसजम्बूपत्राकचम्पकाः । 
मङामे सुख्यपान्राणां प्राह्याः स्युः पिवृकमणि ॥ इति भोजन" 

पात्राणि । 
भथ परिवेषणपात्राणि। 

कू्पुराभे । 
काञ्चनेन तु पणं राजतौ बुम्बरेण च । 
इच्मक्षयतां याति खड्गेन च विशेषतः ॥ 

परिवेषणं भक्स्य विष्णुः । 



भद्धोपकरणनिरूपणेषू । ९५७ 

हस्ते ने धृतब्यञ्जनादि। 
पात्राभषे आहद- 
बरदशादा8१ः। 

हस्तद चाश ये स्नेहा छवण व्यञ्जनानि च । 
कतारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता युञ्जत किस्विषम् ॥ 
वस्मादन्तारतं देथ पर्णेनेव तृणे न वा| 
परदधान्न तु हस्तेन नायसेन कदाचन ॥ इति ! 

पात्रभ्यवस्थामाह वेदनधिः- 
[ #> (क कति कि देवे सौवणानि पितयेषु राजतानि परिवेषणपात्राणीति । 

मर्ये | _,  , ,. 
नापवित्रेण हस्तेन नेकेन न विना कुशम्। 
नायन्च नायसेनेव द्धे तु परिवेषयेत ॥ 

भपकितरिणन्वुखेपल्तं स गादिनेति हेमाद्रि; सुव्भेरजत।न्यतरहीनेने- 

यपरे । नैरेन=किम्तु वामोपगरहीतनेति देमद्रिः; द्यादिशूल्येनेत्यपरे । 
एकत्राऽऽय्ल ईति सक्तमी । इति परिवेषणपत्रागि । 

अथ गन्ध । 

मगकबतीपुरणे । 
यश्चन्दनेन गन्धेन सुदलश्ष्णेन सुगश्विना । 
अनुकिस्पति वै विप्रान् स कदाचिन्न तम्यते ॥ 
तेतेवागुरखुमिश्चेण पर सोमाग्यमदनुते। 
भगुरोश्चापि लेपेन भुङ्ख मोगानुत्तमान् ॥ 
यः भीखण्डं सकपूंरं पितृभ्यः प्रतिपादयेत् । 
यश्चः प्रपरोति विपुर स पृथिष्यां महामतिः॥ 
यः §डमसमोपेतं ददाति मरङ्योद्धषम् । 
केवल कु डुम वापि ङपवान् स ज्ञायते ॥ 
वान् मलयजं गस्धं यस्तु कस्तूरिकायुतम् । 
कस्तुरी केवलां वापि स प्राप्नोति महाभिवम्॥ 
यो वक्षकदमं दत्ते धाद्धेषु धद्धपान्वितः। 
सख भूपतित्वपासताद्च महेन्द्र इव मोदते ॥ 
यस्तु भद्ध ददेत्गन्वान्नानाङ्कषुमवाल्ितान् । 
स खथेकामक्ंयुकः स्वगे वैमानिको भवेत् । 



१५८ वीरमिश्रोदयस्य आदपकाश्रे- 

यक्षकदेमलश्चषणम् । 
कपृरागुरुकङ्कोरदपेकुङ्कुम चन्दनेः। 
यक्षकदेम इत्युक्ता गन्धः स्वगं ऽपि दुरंमः ॥ 

शति विष्णुधरमेत्तरो्मनुखन्धेयम् । 
ब्रह्मपुराणे । 

भ्वेतचम्दनकपूृरङङुमानि शुभानि च। 
विरपतायं दधातत यश्चान्यत् पितृवस्छमम्॥ 
कुष्ट मांसी धारकं च त्वकङ्ुष्टी जातिपत्रकम् । 
नालिकोशीरमुस्तं च प्रन्थिपणे च तुभ्बुरम् । 
मुखा चेत्येवमादीनि गन्धयोभ्यानि पैतृके ॥ इति । 

कुटःन्गन्धद ष्य भदः । कृट~कुरट इत प्रसदखम् । मल--ज्रसमालसता। 

बारके=सुगरिधिषाला इति प्रसिद्धम् । तष््दारचीणीति प्रसिखा। 
नलिदन्तज्ञ शते प्रासद्धम्। 

भरीचिः। 

कपूरङु ङुमोपेत सुगन्वासितघन्दनम् । 
दैषिकेऽप्यथका पिञ्ये गन्धदानं प्रशस्यते ॥ शति 

अथ वजयगन्वा 

गै\रर्धिहे। 

दधिषु विनियोक्तव्या न गन्धा जीणेदारजाः । 
करकमावं समासाद्य न च पयुषिताः कचित् ॥ 
न विगत्धाश्च दातव्या भुक्तश्ेषा विशेषतः । 

ब्रह्मपुराणे । 

पुतीकां मृगनाभि च रोचनां रक्तचन्दनम् । 
कालीयकं जोङंगकं च तुतुष्कं चापि वजेयेत् ॥ 

पूतीकासुगन्धितृणविदोषः, करञ्ञो वेति देमद्रिः । कस्तुयौ विहि 
तग्रतिषद्धत्वाद्धिकद्पः । तुतुष्कडन्सिहकम् । 

अथ पुष्पाणि । 

वैयुपुरणि । 

पितृभ्यो यस्तु मास्यानि सुगन्धीनि च दापयेत् । 
सद्ा द्।ता धिया युकः सोऽपि याति दिताकदप् ॥ 



- श्राद्धापकरणनिरूपशम् । १५९ 

-वथा।. ... 
यस्तु भवदे दिज्ञाच्रयाणां पुष्पाणि प्रतिपादयेत् । 
सुगन्धीनि मनाक्ञानि तस्य स्यादक्षयं फलम् ॥ 
अतः पत्रैश्च पुश्च मञ्जरोमिरथापि चा । 
सुकुमारः किंशलयनवहूवाद्ुरेरपि ॥ 
न प्रसुनेर्विना पूजा छवा पुण्यतमा भवेत् । 

रह्मपुराणे । 
श्ुङ्काः सुमनसः शष्ठास्तथा पद्मोरपलानि च । 
गन्धरूपोपपन्नानि यानि चान्यानि छत्स्नशः ॥ 

नन्दिपुराणे । 

पुष्पज तियद्। सृष्टा तद् प्राकशातपत्रिका | 
खष्टा तेन च मुख्या स्यात् श्राद्धकमेणि सेधा ॥ 

` ` मैण्डेयपुराणे । 
आस्यश्च सवौ दात्या महिका दवेतयुथिका । 
जलोद्धबनि सर्वाणि कुसुमानि च चम्पकम् ॥ 

जस्या=माकल्यः । मत्लिकानमुक्कुरपुष्पाण । 

स्मृत्यन्तरे तु (ज! तीदश्चेनमात्रेण निराशाः पिखरो गता, इति ज्ञा. 
व्यो निषिद्धा अतो विकङ्पः । पीतजातीविषयो निषेध इति केचित् , 
तन्न ; जाध्यः सवौ श्युक्तेः । जलोद्धधानि रक्ताग्यपि देयानि "“ज्ञल- 
ज्ञानि रक्तान्यपि दद्यात् इति विष्णुक्तः । 

ब्रह्मपुराणे । ` 

शाकमारण्यकं चे दधात् पुष्पाण्यमूनि वै । 
जाती चम्पकलोभ्राश्च मद्धिका वाणववत ॥ 
चूताशोक्ाररूषं च तुर तिलकं तथ। | 
पारख शतपत्र च रान्धनेपाद्िकामपि॥ 
कुष्जकं तगरं चेव भ्ुगमारं च केतकीम्। 
यथिक्रामतिशुङ्ख च श्राद्धयोग्यानि भो हिज्ञाः ॥ 
कमर कुमुद पद्य पुण्डरीक च यल्ततः। 
इन्दीवरे कोकनदं कटहार च नियोजयेत् ॥ इति । 

कोप्री-गाटषः। वृणत्थातेगवः । ववैरी=कषवरीति हेमाद्रिः । तिकः 



१६० वीरपित्रोदयस्य भराद्धप्रकक्न- 

तगरः । गन्धनेपालिका-वनमदिका । कुम्जक्म्-अज्जकम् । तगरोष्नभ्धत, 
गरः । सृगमार=धावेणिकपुष्पमिति देमदरिः । भतिशहनमाधबीड- 
तापुष्पम् । 

यस्तु विष्णुना सषेपसुरसाक्ष्माण्डानि धञयेदिति तुखस्या नि 
वेध उक्तः स शाकप्रायपाठाच्छाकत्वेनेर्युक्त दभ्यनिणैये । 

अथ निषिद्धानि । 

वायुब्ह्मण्डपुराणयोः । 

जपादिसुमना भाण्डा रुषिका सक्कुरष्टिका । 
पुष्पाणि षजेनीयानि धाद्चकमेणि नित्याः ॥ 
यानि गन्धा रपेतानि उग्रगन्धीनि यानि च। 

वज्ञनीयानि पुष्पाणि भूतिमन्विच्छता सका ॥ 
जपादीत्यादिशादयेन करधीरादि । उमनान्जातिः । मण्ड=पक्धिष्ठा। 

पिक।=अकः | कुरण्टिकानपीताम्ल।तकपुष्यम् । 
शङ्खः । 

उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चेस्यव्क्षोद्कषानि च । 
पुष्पाणि वज्ञनीयानि रक्षणानि यानि च ॥ 
जखोद्धबानि देयानि रक्तान्यपि विश्चेषतः ॥ ईति । 

चेयवक्षःन्ह्मश्चानब्क्षः। 

मत्स्ये । 

पश्मबिद्वाकधन्ञरपारेमद्राटरूषकाः। 
न देयाः पितृकार्येषु पय आजाविकं तथा ॥ इति । 

अत्र पश्र=स्थलजम् । जलजस्य विहितत्वादिति दहेमादिः। षरि 
मदेन्रकस्तथको मन्दारः । 

विष्णुः । 

सितानि सुगन्धीनि कण्टकितान्यपि दधात्  अनेनानेवविधानि 
कण्टाकिजातानि न देवानीति गम्यते । 

अथ धुपाः । 

शङ्खः। 
धूपाथ शुग्या दधात् घरतयुकतं मधूरकयम् । 
अन्द्नं च तथा दध्यात् कषुरं § डम शमम् ॥ 



भाद्धोपकरणनिरूपणम् । १६१ 

ब्रह्मपुराणे । 
अन्दन।गुदणी चोमे तयेवोशीरपश्रकम् । 
तुरुष्क गुग्गुदं वेव घृताक्तं युगपदेव ॥ 

नहमेषतनधूपं क्रम्य । 
चन्द्नागुखणी चेव तमालोशीरपत्रकम् । 

वायुपुराणे । 
गुगशुदवा्दी स्तथा धूपान् पितृभ्यो यः भयच्छति। 
सयुज्य मधुसर्पिभ्यां सोऽद्निष्टोमफरे रमेत् ॥ 

अथ निषिद्धधूपाः । 

विष्णुः । 

जीवजं खं न धूपार्थे, तेटघृते च ददथादिति। 
जीवजेन्नखकस्तूरिकादि । तेखधुते केवले न दद्यात् , सयुभ्य 

मधुखर्पिभ्यांमिति पृषादाह्ृतवायुपुराणात् , 
चत न केषलं दथयद् दुष्टं वा तृणशुगगुद्धुम । 

इति मदनरतरध्रतवचनाश्च । तृणगुगगद्ध=सज्ञरस इति रकष. 
ध्याख्या । 

अथ दीपाः । 

स्कान्दे । 
स्थाप्याः परविद्धिज्ञ ईीपाः शवेतसूत्रजवतेयः । 
गभ्येण माहदिषणापि धृतेन भतभाजनाः॥ 
अथा तिलतेलेन पूरिता विमलार्चिषः। 

| पितृचदिश्य दात्याः रस्यकं ते यथाविधि ॥ इति । 
तैढ=घताभावे । घृताभवे तु यो दीप तिलतेलप्रवर्तितम , 
इति पाघोक्तेः। तेाभावे तेव, 

अभावे तिरतेलस्य कैः प्राण्यङ्गवर्जितैरिति । 
दीप दद्यादिति {शषः । स्ने्ाः-एरण्डकुषुम्मातसीषीः 
जोद्धकाभ न बसादयः। 

धृतेन कीपो दातम्वस्त्वथवा भोषधीरतेः। 
वलामिदहोद्धव दीप प्रयत्नेन विवजयत् ॥ 

शति शङ्काक्ेः ' 
[ ॐ 

व° पि २१ 



६९ वौीरमित्रोादयस्प आद्धपरकाे- 

₹।छिक पुराणे । 

दीपिकां धातुसयुकतां सालदादमर्यामिपि । 
लाम मृन्मयीं वापि मानाभ्यामधिसस्थिताम्। 
यो ददाति पिदृभ्यस्तु तस्य पुण्यफडे थृणु । 
यो धूपदहने पात्र पात्रमारात्तिकस्य च ॥ 
दद्यात् पितृभ्यः प्रयतस्तस्व स्वर्गेऽक्षय। गतिः. । इति । 

मानंतवैटषारणस्थलम् । 
„ "` अधाच्छादनम् । 

्रहपुरागे । 
अनङ्खलग्न यदस सम्मवे(१) तु युगं श्युममिति। 

पद्एुराण । 
~. . सपर्य गन्धपुष्पादयदेध्ादाच्छवनं ततः। 

अधौतं सदशं स्थूलमच््छिद्रममलीमसम् ॥ 
तस्याभावे तु देयं स्यात् सवणे: क्षालितं च थत् । 
प्रदेयं पितृकार्येषु कारधोतं न कर्दिं चित् ॥ 
अधोतस्य दनिं मण्डरादिव्ये । 

स्य्यन्तरे । ० 9 ॐ, € * + 
किवं क्षोमकापासं दुकूुलमहतं तथा । 
आेष्टनानि यो दधात् कामानाप्नोति पुष्कलान् ॥ 

कोय -छमिकोशोस्थम् । क्षोमम्=मातत्तम् । महतलक्षणमाह- 
भ्रचेताः। ,. इ । = 

ईषद्धोते नघ श्वतं सद द यन्न धारितम् । 
अहतं तद्विजानीयात् सवकम स्वपाशृतम् ॥ शति । 

इवदोतं स्वेनेति हषः । 
तथाच शदमयुः। 

स्वयं धौतेन कतंस्याः क्रिया धम्था विपदिवता। 
न निर्णंज्ञकधोतेन नोपयुक्तेन घा कचित् । 

स्वय प्रहणादेव निणजकनिवृत्तावपि पुनर्निणज्ञकप्रतिषेधो ऽन्ये. 
लापि ाह्यणादिना शुद्धिः कायेत्यव मधा[न्तरपरत्वात् ] “सस्यामाच 
तु देयं स्यात् सवर्णैः क्षालितं च यत्” धति मलस्यपुरगकवाकयत्वाच्च । 

( १) तदु युगं शुभमिति श्रादृतत्वे पद्रः । 



्राद्धोपकरणनिरूपरणप् । १६१ 

भगवत पुराणे । 
अधरीयोत्तरोयार्ये उदिदयेकेकमादरात्। 
वासोयुगं प्रदातव्यं पितृृस्ये विपश्चितैः ॥ 
निष्क्रयो का यधाशक्ति वल्नालामे प्रदीयते। 

स्कन्दपुराणे 
महाधनानि वासांति पिषृ्यो यः: प्रयच्छति । 
धनधान्यसमृदधोऽसो सुवेष शेव जायते ॥ 
ङ्पवन् सुभगः भामान् वनितां च वहुमः। 

भायुरारोग्यसपन्नः कीर्तिं विन्दति खाप्रलाम्॥ 
चन्द्रिकाजारश्चुभ्ाणि यः क्षमाणि प्रयच्छति । 
स चान्दरमसमासाथ् रोकं दभ्यति देववत् ॥ 
दत्वा क्षौमाणि शोणानि सुर्व॑लोकं समश्नुते । 
पीतानि ठनि दत्वा वे याति शोकं मधुद्धिषः ॥ 
चित्राणि दत्वा माहेन्द्रे खोके नित्यं महीयते । 
पट्सुत्रमये दर्वा वासक्ती पितृतत्परः । 
रूपसोमाग्वसंपन्नो राजराजो मवेदिष् ॥ 
कोरायाभ्यपि वास्तांल्ि पितृभ्यो यः परयच्छति । 
स नाकपृष्ठे रमते दिभ्यभौगेः शत समाः । 
कापांसयुत्रज्ञ वासः सुसुष्पं चातिशोभनम् ॥ 
यो ददाति पितृणां वे सोऽनन्तद्ुखमाप्लुयात् । 
मशिष्ठाचैः श्चुमैः रङ्गं रञ्जितं च मनाहरम् ॥ 
ग्रहाय पिददेषेमबः परमाप्रचिगच्छति ॥ 

विष्णुधर्मे । सि ८ 
यः कञ्चुकं तथोस्णीषं पितृभ्यः प्रतिषादयेहु । 
देन््ोद्धवानि दुःखानि स कदाचिन्न पयव ॥ 
दहाति यः प्रसन्नात्मा पटन् कम्बु[्खु]करबन्धनान् ।.. 
विमुक्तः घवेपपिभ्यः सोऽष्च्यां विदन्ति सम्पदम् ॥ 
खणां भद्धेषु सिन्दुर दशृश्ण्डातकनि च । 
निमन्तिताम्बः सख्रीभ्योयेते स्युः सोमाग्यक्लयुताः॥ 

चण्डातङन्क्ी परिबेयवस्विकशोषः । “भधारकं विलाक्तिभ्या 
धासण्डातक वितु," इति स्मरणात् । 



१६४ 

तथा) 

वायुपुराणे, 

बौरातत्रोदयस्य भाद्धप्रकाषे- 

वसखरस्थापनमाण्डानि सवस्नाणि प्रयच्छति । 
यः पितृभ्यः स सम्पा; स्वाभेरपि पृते ॥ 
शीतातपसमुदभूरता चीडां वाराथेतुं श्मन् ॥ 
यः भरवारानतिश्टस्ष्णान् विशाखान् सुदढान् नवान् ॥ 
दद्यात् पित्ृभ्यस्तस्ये बन्ददुःखं न विद्यते। 
अणायुलोमरचितान् विविधांश्च मह।पटान् ॥ 
विधिक्रान् विषिधेरागेवातप्रावरणोचेतान् । 
प्रयच्छति पितृणां यः स सद्ाऽऽरोग्यक्षान् मवेत् ॥ 

घस हि सवैदेषत्यं सवेदेवेरभिष्टुतम्। 
वसाभवे क्रिया न स्युयश्चदानादिकाः क्वचित । 

छक क केः 

तस्मात् वस्ञाणि देयानि भ्राद्धकाङे विद्चेषतः ॥ 
ब्रह्मवैवतं विश्चेषः। 

कोशेयक्चौमपश्रोर्णान् तथा प्रावारकम्बलान् । 
अजिनं रोरवं यत् स्यात् ऊणिकं सगलोमकम् ॥ 
हृत्वा हयतानि विग्रभ्यो भोजयित्वा यथाविधि । 
प्राप्नोति श्रहधानस्य वाजपेयस्य यत् फलम् । 

ह्यो नायः सुरूपाश्च पुत्रा भरत्याश्च किङ्कराः । 
वश्च तिष्ठन्ति भूतानि वपुर्विन्दध्यनामयम ॥ 
अलक्ष्णी नाश्यत्यश्चु तमः घूर्यादये यथा । 
विश्चाजत विमानाच्र नक्षत्रोश्िव चन्द्रमाः ॥ 
निध्यभाद्धेषु यो दद्यात् बद्ञं पितृपरायणः । 
सर्वान् कामानवाप्नोति राज्यं स्वग तथेव च॥ 

अथ निषिद्धवन्ञागि । 

भादिध्यपुराणे ।` 

न छष्णयणे दातव्यं वाकः कार्पाससम्मवम् । 
पिद्भ्यो नापि मखिनं नोपयुक्तं कदाच न॥ 
न खिदुद्धितं नापदश्चं न घत कादणापि च| 

बह्मपुरणि, 
कापालं लेव दातव्यं पिवुम्यः काममद्युकम् । 
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ष्ण चापि अदा तन्यमन्यत् कापस्तलस्मवात् ॥ 
नामापि न प्रहीवभ्यं नीशीरकस्य वासलः। 
द्ैनाव कीर्तनात् मत्या निराश्चाः पिये गताः ॥ 

एवि वल्ञम् 1 क 
अय य्ञापवतिम् । 

भादिष्यपुराणे । 

पितन् सर्छृलय वासो भेदंधाद्यक्चिवतिकम् । 
यक्चोपक्ीतदानेन तेना भद्ध तु निष्फलम् ॥ | 
तस्मात् यज्ञोपवीतस्य द्ानमावदयकं स्मृतम् ॥ इति। 

वायुपुराणे । _, ए 
उपवीत तु यो दात् भद्धकमेणि धमेविषै | 
पावनं स्वेदिप्राणां बअह्मदानस्य तत् कलम् ॥ शति । 

अत्र शुद्रकवेकभासचे पक्लोपवीतस्य श्र!दङ्गत्वेने देयस्वावगम।- 
हाने मस्येषेति--हेमाद्िः । एवं खूयाधुदेदयकथषद्धेऽपि । 

भविष्यपुराणे-~ | 

दथाधोपर्वातानि पितृणां प्रीते सदा । 
भख।वान् धार्भिकस्नेन जायते ब्रह्मवर्चक्ती । 

हेभाद्रौ चमष्कारलण्डे । 
खितसुक्मेण घुत्रेण रचितं मन्त्रपूर्वकम् । 
उपवीतं ददत् राद मेधाचानभिज्ञायते ॥ 
चामीकरमयं दिष्य पितृणासुपवीतकम् । `` 
दुर्वा चामीकरभयेर्विमानेर्दिवि द्म्यिति ॥ 
राजतान्युपर्बातानि पितृणां ददतः सदा । 
आयुः प्रक्षा च तेजश्च यशब्धेवाभिषर्धंते ॥ 

अन्न च यज्ञोपवीतस्य प्राधान्याधगतेः प्रधान्येन दानम् । 
वल्ञाभावेऽपि दातभ्यमुपवीत विज्ञानत। । 
पिक्रृणां वङ्मदानस्य फल तनाप्नुतेऽजिलम् ॥ 

इति ब्रहवेषतं वञ्ञामषि यक्चोप्वातस्मरणाख्च प्रतिनिधिश्वेनापि। 
भय दष्डयोगपडठौ | 

॥ 1 

विष्णुषर्मोदरि-- ू 
दण्डान् भव्धेषु यो दया पितुप्रीप्वे महामनाः। 
कद्ाचितं ने बाधन्त भापद्ः इवापदोद्धभाः। 



१६६ वौरमित्रदयस्ये भाद्धपकाते- 

दण्डांश योगपटहांश्च योगिभ्यो यः प्रयच्छति । 
योगिनासुण्युकतानि वस्तुभ्यस्यानि यानिच॥ 
कामिर्तममिवर्धन्ते पिवरो योगवित्तमाः। 
पाराश्चान् वैणवान् वापि यस्तु दण्डान् यथोखितम् ॥ 
व्रविम्यो वा गुहस्थेभ्यो यतिभ्यः परितुष्ये । 
ददाति योगपट्श्च पटवुज्ादिनिर्भितान्॥ 
स योगिनां कुले भूत्वा योगिरजः प्रज्ञायते । ` 

आदिह्यपुरणे विश्ेषः- 

वैणवान् सुशृढान् दण्डान् ऋजून् सन्नतपर्वणः 
पिवृभीतिकृते दचान्नमयं जातु विन्दति ॥ 
भायसन सनित्रेण मुलदेक्े परिष्डतान् | 

 सुत्कुशानां थाकामं खननघु क्षमान् अशम् ॥ 
केवलम् बाथ दण्डान् घा कः द्धे प्रतिपादयेत्। 
तस्य भयां च मेधां च शोचमास्तिकयमेव च ॥ 
इह अन्मनि खान्य प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ इति । 

शालङ्कायनः 
परह्य वणवीं यष्टि नूतना सुदद'सुज्धम् । 
गछकष्णामनुद्वणप्रन्थि विज्ञाय भाद मोजिन ॥ 
विजयी जायते नित्यं न प्यति पराजयम् । 
वाबद्भवति कठ्माषी सवं तरति कटमषम् ॥ ईति । 

अथ कमण्डल्व दि । 

अग्निपुराण । 
अद्धि कमण्डष्टग् दथात् अखेनापृयं यज्ञतः । 
सर्वकामैः स सम्पूणैधिर स्वर्गे ऽभिमोकते ॥ 

अमाससण्ड । 
चक्रधद्धतु यो दद्यात् भद्धकाटे कमण्डलुम् । 
काञ्चनेन विमानेन किङ्कणाजालमालिना ॥ 
धश्चते चिररात्राय शयुवुष्णे मेखमुषेनि । 

वाराहपुराणे । 
, यः काञ्चनमयं दिष्यं प्रयड्छाते कमण्डलुम् । 

विवुभ्यः छ चिरं मोगेमोंदते काञ्चनारे ॥ 



्राद्धोपकृरणनिरूपणम् । १६७ 

थो दाति पितणां हि राजतं व कमण्डलुम् । 
सम्पन्नः सककेमगेः स राजा धार्मिको मवेत् ॥ 
कमण्डलुं तान्नमयं धद्धेषु प्रदकाति यः। 
स प्रहस्या धिया युक्तः कुठे माते जायते ॥ 
क ष्ठेन रचितं यस्तु नारिकलमयापिषा। 
दधात् कमण्डल भद्ध स श्रीमानमिजायते ॥ 
मणा निमितं वापि पन्च ननाविधतुयः। 
प्रतिपादयति भद्धेस सुखी जायते चिरम् ॥ 
यो सखिकाविराचेतान् धद्धेषु च घटान् नवान् । 
प्रयच्छति मामेधाः स दुःखं तैव चिम्द्ति ॥ ̀  

स््न्दपुराणे 
यस्तडागान् तथाऽऽरामान् वापीकद्ूपान् प्रपास्तथा। 
उःसृजेत् पिवृवप्त्यर्थं ब्रह्मखोक स गश्दति ॥ 
माणेकानम्मसा पूर्णान् प्रदधाद्वा गलान्तिकाम् । 
प्रदद्यात् करका वापियदि षा करपत्रिकरा१॥ 
भाखकाले यथाराक्ति सोऽक्षयं विन्दते सुखम् । 
करपत्रिका-जलपाश्रषिशेषः ॥ 

वायुपुरणे । 
हरवा पवित्र योगिभ्या जन्तुकारणमम्भसः। 
द्ध निष्कसदह खस्य कट प्राप्रोति मानवः ॥ इति । 

पूयते जलमननति पवित्रम् ॥ 
द. अः 

ब्रह्मव्रत 

वायुपुराणे 

त्र छत्रम् । 
। 
छश्र शतशलाकं यः सितवस्रोपशोभितम् । 
पक्षमा पयता दद्यात् सार्पवरनज्ञा मदादहद॥ 

मयूरपिच्छबहुभिनिमतं खंचिराहृतिम्। 
छश्च इद्ाति यस्तस्य विष्टारे नन्दने घते ॥ 
यः प्रदधाद्टचुच्छुत्र र्म्यमातपवारणम्। 
्द्धकाट स मनुजा न कायत पारतप्यत।॥ 
॥ 

(शभष्ठच्छत्र च या दद्यात् पुष्पमाद्वादिशोभितम् । 
प्रालादे ह्यु मो भूत्वा गच्छन्तमनुगच्छति ॥ 

( १) पूशमयानतु यो दथात् ुष्पमाािमूषिताभिति सुदित वाबुपुराणे पुः 



१३८ वीरमिश्रोदयस्य भाद्धप्रकारे- 

अथोपानतपदुके ।. 

ब्रह्मपुराणे । | 
उपागद्युगलर यस्तु घद्धकर्मणि जमेवित् । 
पकेकस्मे दिजाग्र थाय पि्रयै सस्प्रयस्छति ॥ 
पितृणां तव् परे लोके विमानमुपासीष्ठते । 
दातापि स्वगमाप्नोति खुयुकर वडवारथयैः ॥ 

घीरपुराणे । | 
निमाय सुषद दद्याददुगेन्धन मणा । 
न श्यूने नातिरेक्ते च पादयोः सखस खद् ॥ 
पानी ब्राह्मणेभ्यः पित्णां सुखदेतघे । 
प्रायस्ते पितरस्तस्य भ्राता यच्छन्ति वाञ्द्धितम् ॥ 

नन्दिपुराणे । 

यः पादुक प्रदद्यात्तु पितृतप्त्यथमादराह् । 
तस्य चुण्येषु लोकश मवेदभ्रतिघा गतिः॥ 

भर्प्रतवान्यप्रस्थुष्ा । 
हेमाद्री चमत्कारखण्डे । 

धात्वादेनिरमित ददात् पितृभ्यः पादुकायुगम् । 
यस्तस्य देवराकषु गतिर्वैमानिकी मवत् ॥ 
गजदन्तछ्ृत यस्तु प।दुके सस्प्रयशर्छति । 
सवै चित्राणि यानानि छभते मरस्य चव दहि) 
यः पादुके प्रयच्छेत सारदारङुमय श्युमे ॥ 
पिवुभ्यः सोपि मेघावी सुखमस्यन्तमहचुते । 

ू भथ आघ्नानि । 
ब्रह्मपुराण । त 

आसनानि ख रम्याणि पितृभ्या यः परयच्छति । 
ख आस्ते सुचिर काट तिदश्रभिपूजितवः॥ 

देवीपुराणे । 
पीठान्यतिमनोक्वानि पिकृणां प्रददाति यः। 
तस्य पटठभ्बरो नित्य वरान् यश्छति वास्छितान् ॥ 

हेमाद्रौ चमत्कारखण्डे विदोषः, 

चामीकरमयं भद्धपष्वासन यः प्रदापयेत् । 
तस्यासनं मेरूपीडे कल्मीपे परमेष्ठिनः ॥ 
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"थः पितृणां दछषटितं दथाद्राज्जतमासनम् । 
श श्वरे सुखमासीनः कीडते काटमश्लयम् ॥ 
येन तान्नमयं दचमासन पिवुकमणि। 
सवै दिभ्याखनाङ्ढो नि प्रश्यवते चिरम् ॥ 
प्रदचादासनं यस्तु निमितं सारदारभिः। 
तस्यः नाकः गतस्योक्येः कथ्यते मध्यमासनम् ॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे वि दोषः । 

यस्तु मद्रान चाड पितृणां प्रतिपादयेत् । 
स वै सिष्टाक्षनासीनः श्चोमते भरराद्ेव ॥ 
यर्स्वासनं वख्मयं हंसपिच्छैः खुखम्थूतम्। 
यच्छति ̀  महीपारास्तमास्लनिमुपासते ॥ 
तङः पूरा वर धड्ममासखनं यो निवेदयेत् । 
पितृणामादशदेनं प्रव्यासीदन्ति सम्पदः ॥ 
पित्चदिद्य योगिभ्यो दर्वा कुशमयीवृषीः 
शवं सङ्कविनिमुक्ता विमुक्तामा स जायते ॥ 
वेज्ासनानि चित्राणि पिवुभ्यः प्रतिपादयेत् । 
(नीरोगः वुदषः भीमान् पुरुषः सम्पदा पयेत् ॥ 

" यर्त्वासनोपयोगाधं प्रदद्यात् कम्बलान् नवान् । 
अष्ठाङ्गगोगखयुकासिदधि तस्यापज्ञायते ॥ 

मद्वाज्गयोगसयुक्तस्य या सिद्धिः सत्य्थः। 
यस्तणेमेदुमिः छक्ष्णेर्निमौय ददमाक्तनम् । 
दयात् भद्धेषु तस्याश्चु रिथराः स्युः वेतः धियः ॥ 

रण | भथ शध्यादि । 

सारकारमर्या शाय्यां छह्णामास्तरणान्विताम् । 
दर्वा सुमनसां लोके दिव्यान् मोगानवाप्नुवात् । 

अद्माष्डपुराणे-- ` 
शस्वामास्तरणोपेतामुत्तरच्छद संयुताम् । 
डपधानेन सयुक्तां पिवृ जुहिदय यो ददेत् ॥ 

(१) नीरोगः केभगः भीमान् पुरषः सम्भ्जायते । इति पाठो बुः । 
विमि» ९२ 



२७१ वौरमित्रोद्यस्य भाद्ध्रकाशे- 

भोदभ्ते पितरस्तस्य खुकिनः शादवतीः लताः 1 
दातापि स्वगमालसाथ विमानं दिष्वमास्थितः॥ 
सभ्यते घुरनारीभिर्गीबमानश् किश्चरेः। 

विष्युषमौततरे । 
आन्दोल् खास्तरण लोपघानप्रसाधनम् । 
धातुजाभिः सरम्यामिः शङ्खलाभिज सथुतम् ॥ 
भखवारणशामादथं प्रथितं सुदुभिः पटः । 
ददाति पितृक्येषु या हि अद्धापरायणः ॥ 
गन्धर्वाप्सरसां लोक गायमानो निरन्तरम् । 
स भुङ्क विविधान् भोगान् त्रिदरौरपि बुकभावु ॥ 

वमाकारज्जण्डे । 
भा हाय्यां भवणष्डेद्यः सु्य॑लछोक स राजते । 
गजदम्तमयं दिव्यं भद्ध दत्वा तु मञ्चकम् । 
गत्वा चान्द्रमसं ठोकं शरदामयुतं वसेत् ॥ 
पटवत्रमयेः पटृभ्रथितां च ददाति यः । 
शस्या पिचुभ्यो मेषाय देषीरोक स गख्छतिः ॥ 
कपांससूधरजेः पटः छदां यः प्रषच्छति । 
चम्धरस्य मवने सोऽपि कामान् सुङ्क यथेष्खिवान् ॥ 
कृतां शणम्येः पटः घूषजेवो ऽविजरपि॥ 
दत्वा जग्मान्तरे जातः सियो दिन्दति सुम्बरीः। 

भविजेः-भविखोमषतपटः । 
ह सपिख्छमयीं तुष्णीं पिदुभ्यः प्रददाति यः। 
गन्धवोप्लरलां रोके मोदते स यथा सुखम् । 
कपांसनिर्भितां बू्ी दत्वा कलि सुशोभनाम् ॥ ` 
उपधानेन संयुक्तां लक्मीधान् जावते नरः । 
हसपिच्छमयं रम्यमुपधानं दद्।ति यः ॥ 
कीर्तिमान् जायते निर्यं स्युखानाभपि भाजनम् । 
क्षामं वा पटू वायो दद्यादु्तरण्छदम ॥ 
लावण्येन सदा युक्तो जायतेऽसौ अनमियः । 
्रयण्ड्धेदुखरपटं सूश्मकापालसुक्रजम् ॥ 
तस्थाऽऽयुर्विपुलं कोके प्रयच्छति पिताः । 
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शृहु्रममयौ दथायो नरः पटगण्डुकाम् ॥ 
शछोऽपि भिया समायुक्तो नीरोगो जायते भुवि । 
विखितरेदयमेमिर्थुक्तं रथितं सदु भिस्वभैः ॥ 
भाचकाले तु योगिन्यः ख दुःखेनीमिभूयते। 

अथ चामरव्यजनद्पणकेकशषप्रसाषनानि ॥` 
क्षपुराणे । |, त वा 

अमर सारबन्तं च दवेतष्छत्र च पणम् । 
दश्वा पितृणामेतानि भूमिपालो मवेदिह ॥. 

कारापुराणे । 
आदम बिस्व । 

पिवुभ्वश्चाभर ३९। स्वगं सीमिस्तुं वीज्यते । 
तदेव इष्णवणं तु दत्वा भूमिपतिमेषेत् ॥ ` 
भधूरपिष्छनिमोणं हेभवण्डं तु चामरम् । 
प्रतिपाच पिवृम्चस्तु राजराजो भवेदिह ॥ 
व्यामदीरवैरतिदवेतेरभ्ववाङथिकम्मवेः। 
निर्मिते चामर भद्ध इत्वा माण्डलिको भवेद् ॥ 
हष्णादववाररयितं चामर थस्तु यच्छति । 
शोऽपि पुण्येन तेनेह धनी भवति धमेवान् ॥ 

दभा रमत्कारखण्डे । ष्यञ्जनं ये प्रयच्छन्तीत्युपक्रस्य ~ 
शेतं वाङुकेनाथ यदुशीरेण निर्मितम् । 
प्रदाय भ्वजनं भाद मनस्तापं न विन्दति ॥ 
१६घुभेण रातं वसेरन्येरथापि वा । 
व्रयश्डेलाङङ्न्त यः स भूपालो न सकरयः। 
तद्धि केरविश्थितं इते भूज्ञेत्वचपि च ॥ 

` अदाव ्यजनं भे महदारोग्यमाण्युबाह् । ` 
हतं च विद लच्ठेदैः उुषश्सेश्वेव गुस्फितम् ॥ 
इत्वा पितुभ्वो भ्यजजनमनन्तं सुखमदयुते । 

भविष्वपुराण-- ` 
दषणं कल णौतेन निमलेन सुनिर्मितम् । 
प्रतिपाद पिवुभ्यो वै लोक चान्द्रमसं वजत ॥ 
विद्धेन च क स्येन पञ्चा्र्पाङकेन. तु । 



~ बरतिोदयस्य भद्धकपि- 

कटिपत दषणं दत्वा तेजस्वी जायते भ्रवप्ः+ 
ज्रिद्यश्पटेन कांस्येन एतमादशमण्डलम् । 
पञ्चविश्चति पञ्चापि दत्वा वै कान्तिमान् भवेह ॥ 
यो दधेणं बिरयितं कांस्यस्य दशभिः पके ।-; 
प्रतिपाद्यते सोऽपि ठभत चश्चुखसतमम् ॥ 

केराव्रसाधनं दत्वा करिदन्तविनिर्मितम्, 
पिदृकमैणि धमौत्मा सोऽदिवनोर्णोकमरनुते ॥ 
ता्टस्य नालिकेरस्य बेणोव्रस्य वा वुनः। 
शााकामि्विरचितं दत्वा केशापरसाधृनम् ॥ 
सुभगश्च सुवेषश्च निशितं जायते नरः । 
दारुणा नमत वत्वा कशलस्कारसाषनम् ॥ 

भ्राष्नोति सुम्दरान् केशान् दीधेमायुश् विन्दति। 
धराहरोमरचितां सुवैषधस्व कारिणीम् ॥ ` 
पितृभ्यः कुक दश्वा पुरषः खुमगो मवत् । 

भारदौयपुराबि । 
धस्तु मोजनपात्राणि पिवुभ्यः प्रतिपादयेत् ] 
सौवणेराज्ञतादनि तथा कांस्यमयाम्यपि ॥ 
क्त पुमाम् पात्रतामेति खवासामपि सम्पद्) 
ध।त्वादिनिमता भुक्तिपात्राघाराखिपादिकाः॥ 
उर्खजन् स्वपितृरधात्ये प्रापयेत् ब्रह्मणाल्ये 1 
छ इतीनामशेषाणामाधारत्वं प्रपच्यते ॥ . 
पतस्प्रह धातुमयं छीवनाऽऽचमनादिचु | 
डपयुकं धाद्धकारे पितृभ्यः परिकस्पयत् ॥ 
द्विजस्य मवनस्थाने धियमाप्नोति पुष्करं । 

फज्राधारणां दानमात्रमेव न तु तेषु पात्रानि स्थातव्यानि | तेषां 
लालस भूमो स्थापनविधानात् इति देमादिः । | 

ताम्बूलं थो दद्ातीह सुनिकपृरसंयुतम् । 
रेददवे सोऽति विपुल परत्र च विन्दति ॥ 

शूणेपणपूगादिस्थापनाथानि छरसनशः1. = 
इयात् ास्वुरपाश्राणि पूगाः पूरितिनि कैः 
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तथा कदूरमाण्डशओ्च कपूरेणामिपूरितम्। 
दिभ्यंःववलदस्नं हि भुङ्कु भोगान् दिति स्थित; ॥ 

वायुपुराण । पश्रदानानि प्रकम्य-~ . : ` 
छक्षणेन तु. पूणोनि शद्धे पात्रानि हापत्रेत् + 
रस! लमरुपतिष्ठर्त मक्ष्य सामग्यमनवे चख ॥ ` 

तिद्कप्रूणानि यो दधात् पाज्राणीह् द्विजन्मनाम् ३ 
| (तिडः तिके निष्कशातं स ददाति न संशयः.॥ 
वेषे अ ^ क ५ ‰. ~ घुरि द्रश्यतेकेस्तु गन्धवद्धिस्तथेव च ।, 

पृरयिश्। सुपाज्राणि भाद्धे सत्छत्य दापयेत् ॥ 
गन्धवह मदरानधः सुखानि विविधानिच) 
दावांरमुपतिष्ठन्ति युवत्यश्च पतिक्रताः॥ ` 

शरधाण्डपुरा 
कुेमनादरफलेकतामिश्च समाद्रान् 
आरामीन् ये प्रयच्छन्ति पितृभ्यो जलपृवकम्ा 
ते चक्रवर्तिनो मृत्वा प्रश्चासति वसुन्धराम् । 
ये दुष्पवादिकां रम्यां बृश्चैः कतिपयेयुताम् प 
प्रयच्छन्ति पितृभ्यस्ते भूमिपाला न संशयः 
येप्येक फलितं वृक्षं टतामण्डपमेव धा ॥ 
भ्रयण्छ्ति पिकृोर्ये ब्राह्मणानां महत्मनाम् । 
वहुपुषा बहुधनास्ते दयन्त मदीतले॥ _- 
येतु क्रीत्वा तु ष्ध्वा वा फल)म्वादाय मक्तितः। 
पिक्षणां सम्प्रयच्छन्ति घनेनस्तेऽपि निशितम् । इति । 

~ .-..-.- भथ दिरण्यार्हरादि । 

वथा ख मन्दिपुरणे । दिरण्यदानसुपक्रम्य ~ ̀ 
अतः सर्पूञ्य गम्चादेकवेखाद्येरमिभूष्य ब ।. 
हिरण्यः सस्प्रहातष्यमिदमस्मै स्वयेति हि । 
दक्षिणादौ हि रजते पिश्ये कमणि शस्यते । 
भहिद्धाराः प्रदरमतष्या यथाशक्ति हिरण्मयः 
केय्रद्वारक्रदकमुद्विकाङुण्डलाद्यः।  - 
कभद्धेषु प्रदेखाः द्युरछङ्कारास्तु योषिता # 



१८७४ बौरमित्रादवस्य भादपकातचे- 

भश्चीरमेशल।दामकार्णिकाकङ्कणादयः। 
हारमाजिकथवेदयेसुकागायर्मतादेभिः ॥ 
रलोर्धिरजिताः स्वच्डैरलडह्ारा मनोहराः । 
पितृभ्यः खस्प्रदातभ्या निजविलाचुलारतः बै 
यानानि शिविकागस्वीतुरङ्ादीनि यज्ञतः। 
भे देयानि विदुषा स्वसामथ्यनुलारतः॥ ` 
अन्नानि च विचित्राणि स्वादूनि सतिखानि.ख। 
दा तस्यानि यथाकाम पिवुभ्यो दवता खदा ॥ 
पथं यः कुरते भद्ध भयया धा्मिकोखनः। 
प्रक्षीणाशोवपापस्य तस्य खंद्युखयेतसः ॥ 
विष्किनङ्धेशा जारस्य भकिरिेवामलं कभ । 

भादित्यपुराण । 

पितृन् खञपूक्य वाला हिरण्यं प्रददाति येः। 
तुकि नसम पुण्यं खमते नात्र संदायः ॥ 
रजतस्य भरद् नेन गोखद्ससरलं कमेव । 
धक्िणायै पथक् देयं सवण रुप्यमथापि षा । 
तेनास्य वदेते लक्मीरायु्दीष च विन्दति ॥ 

अलङ्कारविश्चषदने फरविकेष+ ॥ 

ध्कम्दपुरणि । 
मूखोजङ्करणं दर्वा भाद बहुषनोचितम्। 
सूशोभिषिां अक्ति पृथिभ्यां नत्र संशथः॥ 
कर्णभूषणदानिन निशितं स्याद् बहुशुतः । .. 
कटकारुडकृतिदानासु वाग्मी स्याम्पशुर्श्वहः ॥ 
मेधावी जायते विद्धान् द सेद यभूषमैः । . 
आवते बाहुभूगमिः प्दसाभिमेहदाबदः ॥ ` - 
हस्वाखङ्करणं दत्वा दाता भवति विश्चुतः। 
ख विदववन्धो मवति यो वद्ाते पाद मूषणम् ॥ 
स्वगख्युतानि दयतानि फलाभ्युकताने सूरिभिः । 
पिदुभूवणद्ानस्य -स्वस्वपुख्यतमं ककम् ४. .. 
शजम बणेदं सेने सुकिगपि बुकेमा ।.. ~~" 



श्राद्धोपकरणनिशूपशषर्  . ७५ 

नरह्मपुराणे । 
पह देय विदि च तदू देय पिवन् भवि । 
तत्राप्य अक वस भूषणानि विशेषतः ॥ 
आानास्यपि प्रदेयानि पितृणां परिवृ्तये । 

कालहवि विभ्णुषर्मोतरे विशेषः । 
शिविकां चः प्रयष्डेलु सर्वोपकरणेयुताम् । 
हाडावाहनकामन्या डाच खंवत्तयाथताम् ॥ 

वपपयातमशन कुदुम्बाय दविजस्य तु । 
छन्नप्रदानमव्येव कत्य पितृकममि ॥ 
धस्तु जिज्रगति ददात् तुरङ्गं रक्षणाग्बितम् । 
भाखेषु तस्य देहान्ते सु्यलोकेऽक्षयर्थितिः 

हेभाप्रौ चमत्कारखण्डे । 
दथाम्भतज्गजं यस्तु युवान वारलसक्षणम। 
छ छोके छोकपालानामेकेकमयुतं वसेत् ॥ 
तेजस्विन चादगति लक्षण्यं यस्तुरङ्गमम्। 
चात् पितुभ्यो विज्जयस्तस्याप्रतिहतो भवेत् ४ 
रथं ददाति यो रभ्य युग्नेयुक तुश्क्गमेः । 
उक्षाभिषा महाका्येस्तरुणेः खवेढक्षणेः ॥ 
महाहवेषु कुापि न तस्य स्यात् पराजयः । 
गन्त्री दा शकटं वापि खोहचक्राक्षकूवराम् ॥ 
इत्वा पिलृणामाक्नोति घनद्धिमतिभूवसीम् । 

भथ गोमहिष्यादिदानम् । 
भह्त्य पुराने । 

भवि गावो महिष्यश्च बलीवास्तथयेवथख। 
अदातण्या मदोष्ट्। श यदन्यद् वस्तु चोमनम् ॥ 

हेमा शषदिष्युपुराणे । 
वदणी सुजसम्दोध्यां जीवद्यस्तां पयस्विनीम् । 
ददाते षेलु चिप्रर्यस्तसिमुदिश्य पेद्कीम् ॥ 
बदतस्वःऽतो दिविरथस्य स्वेकामदु्ा भवेव । 
छ्रीं कशणवतीं सबतलां बहुदोादनाम् ॥ ̀ 



१६ वीरमित्रोदयस्य भाद्धप्रकाशे- 

दत्वा पितृभ्यः कपिलां षण्टाचामरभूषणाम्। 
मुजजवर्काययेयीका पृथक भवति निमा ॥ 
धवं ख स्वपपेभ्यः पृथक् मवति निमेखः। 
अयुतानां -श्तं खाध्र ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
ददाति यस्तु महिषीत्रव्यज्गाङ्गीमकोपनाम्।. 
भरिक्वीरां गुणवर्ता सापत्यं बहुरूपिंषम् ॥ 
क्षीरस्य सर्पिषो दन्नः परिपूुणाो दिचिहुदाः। 
पितनस्योपाविष्ठनम्ति यावदाभूतसद्ुषम् ॥ 
दातापि स्वगमाप्नोति वर्बाणामयुतानि षट । 
यस्तु घुयान् बरुबिवरन् पृष्ठ मारवहानापे॥ 

अविखनासिकान् दद्यात् अक्षुक्णन्रुषणांस्तथा । - 
बूषरूपः स्वय ध्मः तस्य साक्लात परीदति ॥ 
क्रमेलकान् मारवहान् बहुयोजनगामिनः । 

थेऽखङ्कृत्य प्रयच्छति राजानस्ते न संदायः ॥ 
अजाश्वावयव महिषा मारवादनाः 
पिकलभ्यः सस्प्रदातम्याः सवेपापक्षयार्थेना ॥ 

गवां वणवेशेषात् फलविशेषो नारशये । 

दरवा पिलृभ्यः दवतां गां इवेतद्वीपे महीयते । 
परदाय धयु छष्णाङ्गीं यमलोक न पद्यति ॥ 
पीतवणोतुगां दर्वा न रोचति छकारृते । 
भाय रोददिणी धनुं ख्व तरति दुष्डतम् ॥ 

रोहिणीनरक्ताम् । 
नीलां च सुरभि दरवा वशाच्छेदं न विन्दति । 
अभ्यन येन येनापि चु वर्णेन रक्षिताम् ।. 
स्वा पितृभ्यो जयति खोक छुखलमनुत्तमम् ॥ . 

स्कन्दपुराणे । 
उररी वेमवहां यस्तु दद्यादुष्रनथापिवा। 
तस्य स्वर्गे ्रयातस्य गति्नव विहभ्यते॥ 
पश्चनजावकश्चव यस्तु नद्ध भ्रयच्द्ात। 

प्रजया -पश्युभिश्चैव गुदं खुपरिःपयेते ॥ 



भाद्धोपकरणनिरूपणम् । १७७ 
, भय मूगृहपुल्तक्षाभयादिदानम् । 

ब्रह्मपुराणे । | 
यथाशक्त्या पातव्या भूमिः भदे विपश्चिता । 
पितृणां सम्पदे खा दि स्ेकामप्रसूयैतः ॥ 

ग्ड विशषः। 
गृहाणि च विचित्राणि पितृभ्यो यः पयस्छति । 
जाम्बूनदमय दिभ्य यथाकामगम श्चुभम्॥ 
स्थसम्पत्समोपेत धिमाने सोऽधिरोहति । 

ब्रह्माण्डपुराणे । 
भ्रामं षा खवटं चापि पितृभ्यः प्रददाति यः। 
शक्रस्य भवन गत्वा यावदिन्दरं स वतेते ॥ 
श्रद्ध ददाति यः कषत्रं ददालाङ्गलसम्मितम् । 
पञ्चाङ्गकं वापि यदा गोचममात्रकम् ॥ 
अङि द्विहर वापि हरमात्रप्रथापि वा । 
छाङ्कदेः स बरीबदे यौकत्रतोज्रादिसयुते; ॥ 
अन्येश्चैषोपकरणेरञजुफालादिमियुतम् । 
धाजपेयस्य यज्चस्य स फलं प्राप्नुयान्नरः ॥ 
काले स्वगात् परिभ्टो भूपतिघार्भिको मेत् । 

खवेटोच्नृहीनो प्रामः । दशलन्गरुषम्मितम्-द राभि ङ्गलेर्ावव् 
कषु शाक्यते तावत् क्षत्रमिति । पषमभ्रेऽपि । 

गोचमेरक्षण तु । 
विशखस्तेन दण्डेन भिशदण्डानि वतनम् । 
दश्च तान्येव गोचममानमाह प्रज्ञापतिः ॥ 

इति स्म्रत्यन्तरोक्तम्। 
ब्रह्मपुराण एव । 

शाकीनामथवेक्षृणां यघगोधूमयोरपि । 
माषमुद्रतिखानां च क्ेत्रमुर्पाशरदहेतुमव् ॥ 

पिकृणां यज्ञतो दत्वा विष्णोः सारोक्यमाप्नुयाद् । 
पुनमोसुषमायातो धनधान्यसमन्वितः ॥ 

तेजसा यशसा युको विद्धान् बाग्मी च ज्ञायते। 
धीण्मि २३ 



१७८ वौरमिन्रोदयस्य भाद्धकषे- 

शं पक्ष्टकाथितं सुधाभि्धवलीहृतम् । 
मखवाश्णशोभमादहयं गवाक्षष्ठारभितिमत् ॥ 
धनेकभूमिल्लयुकतमेकभूमिकमेष ख । 
पितृभ्यो थो ददालीह ह याति ब्र्रविष्टपम् ॥ 
दश्वा गुद पितृभ्यस्तु तृणण्छन्नमथपि वा । 
छभतेऽग्य्याणि वेदमानि सखीमभ्ति धनवन्ति च ॥ 
पुस्तकानि सुवाख्यानि सच्छास्नाणां ददाति चः। 
ब्राह्मणानां कुट यज्वा जायतेऽसौ बहुश्रुतः ॥ 

हेमप्रौ चमस्छारक्ण्ड विशशषः । 
पुस्तकानि पितृभ्यस्तु वेदाङ्कानां ददाति यः। 
स भोश्रियान्वये भूर्वा जायते वेदवित्तमः ॥ 
वस्वा व्याकरणं तु स्यात् शाश्वत् शब्दविदां वरः । 
मीमांसायाः प्रदानेन सोमयाजी भवेन्नरः ॥ 
प्रदाय स्वायश्चाङ्ञाणि मकेद् विद्धसमः पुमान् । 
पुराणदाता भक्तः स्यात् पुराणवुखषे दरो ॥ 
मन्धादिधमेशाखाणां दानाद् मवति धार्मिकः । 
कलाशासप्रदानेन कलासु कुशलो भषेत् ॥ 
यः भाद्धदिवसे विद्धान् प्राणिनामभयं दिशेत् । 
भयं न तस्य किञ्चित् स्यात् इह रोक परत्र च ॥ इति । 

दौरपुराणे । । 
यद्यस्य भयमुत्पन्नं स्वतो वा परतोऽपि षा । 
द्धकमेणि सम्प्राप्ते तत् तस्यापनयेत् सुधीः ॥ 
राजतश्चोरतो वापि व्यालाश्च दधापदादपि। 
सञ्ञातमुदरेद्धीतं पिवकमेणि शक्तितः ॥ 

एकतः क्रतवः खं इत्यादि अमयद्नप्रशसामभिधायाह स पव । 
यथा शामयदानेन तुष्यन्ति प्रपितामहाः । 
न तथा वस्जपानान्नरक्ञालङ्कारमोजनैः ॥ 

 पतस्मादमयं वेयं धादकाटे विजानता ॥ इति । 
वामनपुराणे । 

वर्दाह्ितास्तु ये केचित् स्वय वा यदिवा परैः। 
पेन केन ध्युपयिन यस्तान् मोचयते नरः ॥ 



। © | 
श्राद्धोपकरणानिरूपणम् । १७९ 

पितरस्तस्य गण्डस्ति चादवतं पदमभ्ययम् । 
भक्जनाभ्यक्ञनादयो ब्रहमवैषतं । 

सञ्जनाम्यञ्जनं चेव पितृभ्यां प्रतिपादयेत् । 
सुक्ष्म चाभिनवं सृप पिण्डानामुपारे न्थसेत् ॥ 
तत्र कथ्यनियमो ब्रह्मवैवतें प्रमाखसखण्डवायुपुरगेषु । 
ध्ठमाहुखेककुदमञअनं नित्यमेव च । 
कीपात् कष्णतिरोदभूततेलजाद् यन्न धारितम् । 
त्रिकङ्कदि परवतकिदोषे मवं त्रकड़दन्थ्रोताञ्जनमिति यावत् ॥ 

बरधाण्डपुरणे ॥ 

पेषयिसवाञ्जनं सम्यग् वेधा उत्तरतो बुधः। 
शुद्ीतदभपिऽ्जूङेिभिः कुर्याद्यथा विच ॥ 
पक पधित्र हस्ते स्याद् पितृणां तु एथकं पृथक् । 
तलं पात्रेण दातभ्यं पिण्डेभ्योऽभ्यज्जनं हि तत् ॥ 

नदयवेवतें । 
तवितेटेन वातथ्यं तथेवाभ्यञ्नं बुवः । 
असाव ङक्ष्व तथाम्य ङ्श्पेस्यज्ञनादीनि दापयेत् ॥ 
यसं वेतत्त इत्येवं सूत्रं चापि नियोजयेत् । 
इ्व्येवमञ्जन दत्वा च्युष्मान् जायतेनरः ॥ 
सम्यल्जनग्रदानेन कमते रूपमुखमम्। 
खमेद् वस्ाण्यनन्तानि पिण्डे सृत्रप्रदानंतः॥ 

वायुपुराणे । ए 
अञ्जनाभ्यञ्जनं चेव पिण्डनिर्वपणं वथा । 
अदवमेधफलेनेव समितं मन्त्रपूर्वकम् ॥ 
क्रियाः सवौ; यथोदिष्ाः प्रयक्ञेन समाचरेत् 

बर्यपुरणे । 

क्षोम घूं नवं दथाख्छणकपासजं तथा । 
पश्रोणं पटूसूत्रं च कोयं च विवजजयेव् ॥ 

पत्रोणिमच्ोतकौश्चेयम् । 
वजये दशाः प्राह्लो यथप्यहतवङ्जाः । 
न प्रीणन्ति तयेवामिर्दतुश्ाप्यफदं मवेत् ॥ 
आपस्तन्बेन तु द्स्चा देषेस्युकम् । 



१८० वौरामित्रोदयस्य भआद्धप्रकाके- 

वाससो दशां छिर्वापि निद्धात् , अणौस्तुकां बा पृं वयसि, 
केर कद, (५ 

डतर स्वं लोमेति । सगस्तुकान्मेषरोमानि । 

कात्यायनः ॥ 

एतद्ध स्यपास्यति सत्राणि ध्रतिषिण्डं उणा दशा षा वयस्यु. 
तरे यज्ञमानलोमानि वेति । उत्तरं वयः, पञ्चाशदुत्तरम । “पञ्चा 
श्त अद्ध उशेलोम यजमानस्य” ईति शास्यायनिवचनात् । 

ब्रह्मपुराणे । 
दधात् कमेण वासरा दशां वां द्वेतवश्चजाम् ॥ इति । 

प्रद़ीणेकदानं प्रमाघखण्ड । 

लोके भष्ठतम सवेमाद्मनथ्चापि यत् प्रियम् । 
तत्तत् पितृणां दातभ्यं तदेवाक्षयनिश्डेता ॥ इति । 

प्कन्दपुराणे । ह 8 
अलङ्कारान् बहुविधान् कञ्चनिन विनिर्मितान् । 
इत्यादिपृर्वोक्तस्ेदानान्यनुक्रम्य, 
एतान् ददयनत्तु यः भाद्धे पदाथनि मोगसाधनान्। 
न तस्य दुरम किञ्चिदिह छोके परत्र च ॥ इति । 

विष्णुधर्मोत्तरे पिवुगाथाः। 
अपि स्यात् स कुलेऽस्माकं कथित् पुरुषसत्तमः । 
दध्यात् छप्णाजिन यो वः स्वणेश्यह्धविधानतः ॥ 
मपि वा स्यात् कुलेऽस्माकं कश्चित् पुरुषसत्तमः। ` 
भरसूयमानां यो दचात् चनु ब्राह्मणपुङ्खवे ॥ 

बोधायनः । 
वापीकूपतडागानि वृक्षानाराममेव च। 
शाखश्ुकषेत्रकदाराः सखुद्धाः पुष्पवारिकाः ॥ 
भषद्धेषु दत्वा प्रयतः पित्न् आस्मानमेवच । 
ससुद्धरत्यलो दुःखात् यावदाभूतसयुतात् ॥ 

वायुपुराग- 

धेच भद्धेषु यो दात् गरष कुम्मोपदाहनाम् । 
गावस्तसमुपतिष्ठन्ति गवां पुष्टिश्च ज्ञायते ॥ 

पिःप्रथमप्रसूता गौः । अश्रोपकरणेष्वेठेषु यानि भदाङ्गाचन।- 
क्गमूतानि वानि नामगात्राद्यर्चारणपक पितुभ्यो देयानि गन्धादिष. 
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त् । यनि तु गोभूहिरण्य।दीनि अचनालुपयोर्गानि तानि धादकाङ एव 
हनपरोक्तश्रकारेण देयानि, तेषां उपरागादिकाठान्तरवच्छरादका 
छस्य तत्काटत्वेन विधानाच्छ्र।द्धाङ्गत्व भावात् । अत एव फटश्रव. 
णमधप्युपपथते । 

तथा वह्िपुरणे । 
शक्तयाथ दक्षिणा देया भाद्धकमणि शक्तितः 
प्रामक्चेत्राण्यथारामा विचित्राः पुष्पवारिकाः 
धहुमौमानि रम्याणि गृहाणि शयनानि च। 
सुषणेरल्लवासांलि रजतं भूषणानि च ॥ 
अनेडहो महिष्यश्च विविधान्यासनानि च। 
पादुका दासदासीश्च छत्रभ्यजनचामरम् ॥ 
लङ्खलान् श्कटान् गन्धान् गृहोपकरणानि च। 
येन यनोपयोगोऽस्ति विप्राणामात्मनस्तथा ॥ 
न्तत् पदेयं भद्धेषु दक्षिणां हितैषिणा । 
यथा हि गुणद् द्रव्यं तच्च भूरि यथा यथा॥ 
जायते फलभूयस्त्वं भाद्धक तैस्तथा तथा ॥ इति। 

बह्मपुराणे- 

यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गहे । 
दक्षिणाय तु तदेयं तस्य तस्याक्षयार्यिना ॥ 

मत्स्यपुराणेऽपि । | 

सतिलं नामगोश्रेण दद्यात् शक्तयाथ दक्षिणाम् । 
गोभूहिरण्यवासालि यानानि शयनानि च ॥ 
दध्याद्यदिष्ट विप्राणाम्रात्मनः पितुरेव च । 
वित्तशाञ्येन रहितः पितृभ्यः प्रतिमाचरन् ॥ इति। 

ब्हमाण्डपुराणे । | 
सोवणेरूप्यपान्राणि मनोक्चानि श्युभानि च। 
हस्त्यद्वरथयानानि समृद्धानि यृषह्ाणिच॥ 
उपानतुपादुक।च्छन्रचामराण्याज्ेनानि च। 

यज्ञेषु दक्षिणा पुण्या सति लचिन्तयेत् तका ॥ 
या यष्धषु दक्षिणा सयं दायमानदक्षिणेति बुद्धिः कायौ | 
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सौरपुरणि । 
धद्काभिदेक्षिणामिस्तु यःधाद्धे प्रीणयेद् देजान् । 
ख पितृणां प्रसादेन याति स्वगेमनन्तकम् ॥ 
अशराकस्तु यथाशक्त्या भद्ध दासु दक्षिणाम् । 
अदक्षिणं तु यत् भाद्धं हियते तद्धि रक्षैः ॥ 
यक्चोपक्ीतमथवा शतिदररिद्रथपीडितः। 
वरद ्ादक्षिणा्यं वे तेन स्यात् कमै सहुणम् ॥ 

इति भीमत्लकलसामन्तकधक्रब्डधामणिमरीविमञ्जरीनीराजित' 
चरणकमलश्ीमन्महाराज्ञाधिरजप्रतापख्द्रतनूजभ(मन्महाराज्ञ. 

मघुकरला्ष् चवतुरु्बाधिवलयवद्ुन्धराहद यपुरण्डरीक 
विकासदिनकर्ामन्महाराजाधराजधीबारासदे 

धोजितभीदकपण्डितात्मजपरश्ुराममिथसूनुखकल 
विद्चापारावारपारीणशुरीणजगदहास्यमदहागज. 

पारन्द्रविद्ज्ञनजीवातुश्चीमन्नित्रमिध. 
हृते वार मिश्रोदयाभेधनिबन्धे भद्ध. 

प्रकारे उपकरणानि ॥ 

अथ श्राददिनहृष्यम् । 

तश्राहिकोक्तविधिना दन्तधावनरहितं प्रातग्तन्ध्यान्तं कर्म कृत्वा 

स्वशाखोक्तविधानेन भौतस्मातंदामं च त्वा पूर्वोक्तं भदेश स. 
स्कु्यात् । तथाथ, 

ब्रह्माण्डपुराणे । 
भद्धे भूमिः पञ्जगभ्येित्ता शोध्या तथोर्मुक्ेः। 
गोरमसिकया छन्ना प्रकाणा तिलसर्षपैः ॥ 

इ्युकेः शोधष्यान्परितः उद्मुकादि निदभ्यादित्यर्थः 

तत्र ५ये ङ्पाणी^ति पिण्डपिवृयश्चोपदिष्टो मन्त्रः भ्रयोञ्य इति 
हैमद्निः । पव खस्छृतायां सुषि यथोक्तानि पाकपाश्राणि यथा 
प्रक्षारनादिभिः सशोध्य पाकोपक्रमं कुयीव्। 

तथा च देवठः। 
दयेव यन्त्रितो दाता प्रातः स्नात्वा सम्बरा । 
आरभेत भवेः पातैरन्वारम्भं च बान्धवे; ॥ इति ॥ 
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` अशचःच्स्वयं पाकारस्मं रवा वार्धवेरन्वारम्मं समाप शार 
यदिव्युशराखचाथैः । । 

परन्यां पाकक्ृत्वे लिङ्ग चमत्छारखण्डे । 
ततश्च भपयामास तदथै जनकोद्धव। । 
शामाहेशात् स्वयं साध्वी विनयेन समन्विता । 
यत्र रामादेशादिध्यनेनास्यानुकस्पत्वं सूचितम् ॥ 

अश्र विशेषो महामारते । 
रजस्वला खया भारी भ्यङ्गिता कणयोस्तथा। 
निषापे गोपतिह्व संग्राह्या नास्यवशजा॥ 

निवपिच्पाकारम्भप्रभृतिश्राद्धकमोनि । भन्यवंशजाव्मयादृपिवुकदा 
व्यातीर कवं शाखम्बम्धा । अत्र चोदनपाकोऽस्निभता, पितृभ्यो निव. 
पामीति मन्त्रेणायुजो सुष्टीस्तण्डुलान्नङण्व कतंभ्यः । 

तथा च प्रे 
अभ्ममा्निषपत् पश्र (१)थरु चालप्तमुष्टिमिः। 
पिवुभ्यो निषंपामीति स्वं दक्षिणतो न्यसद् ॥ ईति । 

यत्र चटप्रहणादोदन एवायं बिधिः, न सूपादो । भद पवाक्रौदनो. 
ऽपि अनकन्ञावितान्तरोप्मपक्क एव कायैः, चदशाब्दस्व तेत्रेव प्रसिद्धे 
अद्धीयद्रभ्यस्य च, सत् प्रक्षालन कायम् , “सकृत् प्रक्षालितं पि. 
तृभ्यः”” इति गेभिलेक्तः । अत्र च सान्चिकेन भाद्धायं वे्वदेषाचच 
पृथक् पृथक् पाकः कतेभ्यः । 

पिच्च निषेपेत् पाक वेश्वदेवाथमेव च 
वैदषदेधं न पित्र न दाश्च वेदवदेषिकम् ॥ 

इति खाश्चिक प्रक्रम्य जोगाषिषचनात् । इदं च आदधात् पूष मध्ये 
वा वेद्वदेवकरणपक्ष सर्वेषं, धादोत्तरकाठे तत्करणे तु ( भाश. 
षात् । ) पकं निरग्नेरपि भाद्धशेषेणेष । 

द्धं निवेस्य विधिवद् वैदधदेवादिकं ततः। 
इति पेीनधिवथनान् । ठतननधाद्धीयान्नादिष्येवं सक्द्टनिषन्धकाराः । 

कस्तु । | 
वेदवदेवान्नादेव सवेदा भां कायेमिस्याह । 

भाद्धदिने च परिजनेनापि स्नात्वा श्युखितया स्थेयम् ॥ 

चि ( १ ) चदं बाखमभुिमिरिति कमकाकरोदशतः पठः । 
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- कथा च भविष्ये । 
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हारीतोऽपि । 
छृतकमाणः सखीवालश्दाः सुरमिस्नात। शुचयः श्ुचिषाक्त. 

सः श्युरिति । 
घुरभिसाता+=सुगन्धितेलाषि दभ्यस्नाताः । पतश्ाग्युदयिकविष- 

यमिति हेमाद्िः। ततो निमन्कितानां ब्राह्मणानां पूर्बाहि पव दमश्चुकतेनं 
कारयेत् । स्नानाभ्यजञ्जन च दयात् 

तदुक्तं भविष्ये । 
तेद्धेनोद्वतने स्नानं दथात् पृषाह पव तु| 
भादधमुग्भ्यो नखदमश्चच्छदन चापि कारयेत् ॥ इति। 

तश्र विकाषो देवरस्मृते । 
ततोऽनिषत्ते मध्याह कटृ्तरोमनखान् विजान् । 
अभिगम्य यथामारमं प्रयच्छे दन्तधावनम् ॥ 
तेलसुद्घतैन स्नानं स्नानीयं च पृथग् विधम् । 
प्रेदु स्वरोदयात् चेदवदेविकपूर्वकम् ॥ इति । 

कलप्रोमनलान्=छृत्तरोमनखान । अनिदृत्त ६ति दद् । 
अत एव मक्कण्डेयः । 

अहः षटसु सु्टतंषु गतेषु परयतान् द्विजान् । 
भरस्येक प्रषयेत प्रेष्यान् स्ानायामलकोदकम् ॥ 

भरेष्यप्रेषणं च स्वयं गमनाश्क्तो । सभिगमभ्येत्यनेन स्वस्येव 
गमनप्रतीतेः । तेलदानं चानिषिद्धासु तिथिषु वेदितव्यम् । निषि 
उतेकाञु तु भआमलककर्कदानमिति देमद्रिः। तदपि च नामावा- 
स्याथ, “घात्रीफलेरमावास्यायां न सायात्” इति निषेधादिति स्र. 
तिचन्दिकाकारः 

अन्ये तु निषेधस्य पुदषाथेत्वाव् भाद्धा्थत्वे तेलदानादिकं भ. 
वस्यवत्याहुः । 

श्तु प्चेतसोक्तम् । 
 वैटमुदढतेन खानं दात् पोह प्व तु। 

भाद सुरभ्यो नखदमश्ुष्डेवने न तु कारयेत् ॥ 
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इति, तत् हमशुच्छेदनं निषिद्धतियिविषयम् । वस्तुतस्तु कतषिष 
धमिक् ध्याश्ययम् | 

भत्रख दय्श्वुकरणादि युगपदेव तानो नापितानुपादाक 
कार्य, नतु प्रतिन्रह्मणमादतेनीयम् । प्रयोगविधिना तथा 
भात् । भत्र च तेरोदधतेनादि लञानीयदानान्त पक [पव] 

पार्थः तथैष प्रसिदः। 
ततः धाड्कता कुवाजलम्यतिरेक्तं सवै दम्यजातमुपकटत्यः 

निध्यस्लानद्रव्याण्यादाय यथालामं तीयं कमोङ्गलान कुयाद् । तथा 
च भाद्धमधिष्र्य मविष्ये। | 

कतुः क्लान भवेत्तीर्य प्रातमध्याह पव तु) | 
पताभ्यामेष श्ञानाभ्यां प्रातमेध्याहिकल्नानयोस्तन्त्रण सिखिर्दया । 

शाससि विदोषमाह प्रचेताः। “धाचश्ृच्छुह्धवासाः स्वात् दते । 
तिके विश्षो क्ष्यते । 
ततो मध्याहसन्भ्यान्त कत्वा अखाथमुदकं कुशांश्ाऽ5. 

हरेदिति हेमद्रिः | 
 भन्येतुकुशाऽऽदरणं पाकात् पूतं कायम्, पाकोत्तरकरणे माना 
भावात् , ऊस्णमन्न द्विजातिभ्यः भद्धया प्रतिपादयेत्" शति वखनो- 
कोष्णत्वासम्प्रतेः, दक्षेण साप्राभ्यतो दितीयमागे तस्याक्तश्च । 

उदकाहरणे विषो मारत । 
उदका$$ऽहरणे चव स्तोातभ्यो वरुणः प्रभुः ॥ इति । 

स्तोत्रे च वरणदेवत्यो मन्श्रः स्वशखानु्लारेण इयः । . तीर्थोष. 
कामये च शुडोदक मणिकदेग्राह्यम्। “कुम्माद्वा मणिकाद्धेति 
तस्थ सवौथेच्विने गोभिलेकतेः। तेनोदकन कि कायेमित्यपक्षावामाह । 

योगिया्ञरस्कयः | 
तेने।द्केन द्रव्याणि प्रोक्ष्याऽऽचम्य पुनगृहे । 
ततः कमणि कुवीत विदहितनि च कानि चत्॥ 

ततो चृबर।द पूजां कुर्यात् । 
तथा च विष्णुपरो । 

भाद्धानि प्रयतः ज्ञातः स्वाचान्तः सुसमाहितः। 
शयुङ्धवालाः समभ्यट्यं नुवर ज्ञनादनम् ॥ 

आरभतेति शेषः । 

वीर मि ९१ = ‰, 
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छिषधुराणे । 

| पूजयिष्वा शिषं भका पिषृभाद्धं प्रकल्पयत् । 
अनयोश्ाहष्टाथंस्वाव् समुच्चयः, तद तिकरमनियमकारणामा- 

वातु । उपासतकमेदेन भ्यवश्यत्वपर । उभयोरमिग्नत्वात् शदथ 
हेपूज्जनाभमिव्रायमिति तु तत्वम् । इति पूवहङृप्यम् । 

भअथापराहहृत्यम् । 
भभाषन्धण्डे | 

ततोाऽपरहस्तमये प्राण्य कता समाहितः) 
स्वये समाहयेत् विधान् सव्व क्षमाप्नुयाव् ।. 

विष्णुपुराणे । 

पदिशाखादिनिा गेहमागतानखयद् हिजान् । 
दैवलः 

ततः स्नानान्िव सभ्यः पल्युस्थाय इताञ्जदिः। 
पाद्चमाचमनोयं व समस्प्रवच्छद्यथाक्रमम्॥ 
श्वं च पाथादि रथ्यारजोाऽपनयनाथम्। 

भार्कण्डेयः । 
छातः खातान् समाहूय स्वागतेनाचेयेव् पथक् । 

अश्र पुथगित्यभिधानात् युगपदागतेभ्वपि एथगेव स्वागतप्रञ्नः 
अस्मि्नवसरे पूर्वद्यः द्वितीय, तृतीय च स्वषु बत्तषु। 

एृतेषुन्डपविष्टषु । अश्र ब्राह्मणानामलङ्करण कुयादिर्याह । 
यमंः। 

समाहतानलङकु्विति । 
भअटङ्करणप्रक।रश्चं कमपुराण । 

यथोपविष्टान् सवोस्तानलङकुरबात भूष्णेः 
खगृदाममिः शिरोदेशे पूपदीपाजुरेपनेः ॥ इति । 

इदं च मवुष्यखत्कारम्वात् यश्चोपवीतिना कायेपिति देमद्रिः 
तथा प्रागुक्तं पाद्यादिकमपि । निमन्त्रणन्त्वपसब्येनेत्युक्म् । तवन 
श्र शृदहाङ्गणे मण्डलद्धयं गोमयेन [ गामूत्रण ] कायेम्। 

वथा मस्ये । 

[ समार्जितायां कुर्वन ] मकनस्याभ्रयो सुधि । 

गोमयनोपलिप्ताणं गोमुत्रण तु मण्डले । 



्राद्धदिनेऽपराहत्यष् । ६९५ 

श्मयुरपि । | 

सम्भा्जितोपरिते तु रि कुर्वीत मण्डटे । 
उद कष्ठवं उदीश्यं स्यात् दक्षिण दक्षिणाद्चुवम् ॥ 
गोमये बिशषमाह जवारिः । 
अपेध्याशनश्ुन्यानां नीरजा च तथा गवाम् ॥ 
अब्यङ्कानां च साथस्क शुचि गेमयमादरत् । 
गोमय विश्चेदे निबेधमाह । 

मृयुः । 
अध्यन्तज्णेदेहाथा बर्ध्यायाश्च विद्षतः। 
आतौया नकदूताया न गोगोमयमाहरेद् ॥ 

मण्डकपरिमाणमाद । 
लोगाक्तिः। 

ह स्तद्वयामितं कायं वेदवदेविकमण्डलम् । 
तद क्षिणे चतुदेस्तं पित्रणामङप्रिशोधने ॥ 

सप्रदे तु परिमाणान्तरसुक्तम् । 
प्रादेशमात्रं देवानां मण्डलं चतुरल्रकम्। 
वितस्तिमात्रं पिज्ये तु मण्डलं धतुं भवेत् ॥ 

मण्डलसमीपं च गतेः कये इत्याह स पव । 
गतेः पञ्चाङ्कर) विपे जाचुमान्रो मदीसुजि ॥ 
प्रदेशमात्रो वेद्ये स्यात् साधिकः स्यान शूद्रके ॥ ईंति। 
तियगूद प्रमाणेन खातव्यो दैवविश्ययोः । 

बोधायनः । † 
चतुरस त्रिकोणं चःध्रतुल चाद चन्हकम्। 

कतेष्यमायुपूरवैण ब्राह्मणादिषु मण्डलम् ॥ 
अय च प्रकारः लङ्गहोक्तेन वतुलत्धादिना विकल्यते । 

मण्डलयेश्डादनमाह । । 
 भ्या््रपाद्ः। 

उत्तरऽक्षतसतयुक्तान् पूर्वाभ्ान् विन्यसेत् कुशान् । 
दक्षिणे दक्षिणाध्रांश्च सिकान् विन्यसेद् द्विजः ॥ 

भन्षतग्रदण गन्धपुष्पाचुपलक्षणायचेम् । "अक्षताभिः सधुभ्या" 
मिस्तदम्यश्य” इति मलसमपुरणत् । अत्र च मअण्डडकरणं तपूज- 



१९६८ बौरामित्रोदयस्य भ्ाद्धप्रका्े- 

गञ्च विधिभेदेन पृथक् पदाथः । पृथक् पदार्थे्वात् क्रमेणाजुषेयम् । 
पव मण्डलरपृजात्तरं ब्राह्मणपादप्रक्षालन कायम् । 

तथां च मष्स्यि। 

अक्षताभिः सपुष्पामिस्तक्म्यश्याऽपसष्यतः । 
बिभ्राणां क्षालयेत् पादाषभिबन्ध पुनः पुनः ॥ 

त्च देव पूषेम् । "वाचं चेव तथाभ्ये च दैवे भौ प्रदापयेत्" 
हति स््वत्यन्तरात् । 

शत्र विश्चेषो ब्रह्माण्डपुराणे । 
इदं बः पाद्यम च चतुथ्येन्तं निवेदयेत् । 
अत्र मश्व ब्रह्मजिश्को । 
शाज्ोदेवीति मन्त्रेण पादं वेव प्रदापयेत् ॥ 

भनिध्य | | 
अक्रोघनेः पित्वा तु दधात् पाद्यं ततः पस्। 
पततत पाथमिस्युकस्व दद्यात् तोयं सपुष्पकम् ॥ 
पतद्ाचमनीय चत्यामाष्याचमनीयकम् ॥ ईति । 

शद पाद्याचमनीयवानं पाचासनान्तरभावि सिश्नमेव, अतरैवात्र 
धुनरसमिधानाद् । अश्र च पाद्ाघाचमनीयदानानां पृथक् पदार्थत्वात् 
पद्ा्थानु समयः कायेः। आचमनीयं च मण्डलादुचस्त उपदि. 
भ्यो ब्राह्मणेभ्यो दथाव्। 

भण्डंटादुत्तरे देराददादाचमनीकम् । 
इति सोगाक्षिवचनात् । 

ब्राह्मणेश्च तथाऽऽचान्तभ्यं यथाऽऽचमनोकध्कपाथोदकयोर्मिथः 
क्षलखग। न मवेव् । 

बन्राचमनवारीणि पदप्रक्षालनोद्केः। 
सङ्गश्धुन्ते बुधाः धद्धमास्चुर तत प्रचक्षते ॥ 

इति नारदीयोक्तेः । अत्रावरि्पादप्रक्षारनोदक तन्पण्डलोपरि 
भखाराज्निश्षिपेत् । ततो दिराचम्य दिज्ञेः सह भद्धभूमिमागत्य 
भादरसिद्धिरस्तु, इति पृष्टा ठैश्चास्तु इति उक्त भालनान्युपकट्पयेव्। 

चथा कतुः 

ह्मपाणिदिराचम्य लघुवासा जितद्ियः। 
परिभिते शुचौ देशे गोमयेनोपरेपिते ॥ 



धादधदिनेऽपरादृत्यम् । १८६ 

शृक्षिणाप्रणे सस्वगाचान्तान् प्रणतान् ज्युचीन् । 
आसनेषु सदरभषु षिकिक्तेषूपवेशयेत् ॥ 

कमरोषपि।  _, , क 
ततः सिद्धिमिति श्रोश्य कलिपतेष्वासनेष्वपि। 
आकलण्वमिति तान् यादा खनं सस्पृशम्नपि ॥ 

्ोच्यन्वाचयित्वा । 
भत्रिः। 

विप्रासनानि देयानि तिटांेष कुहोः सष । 
पुथ् पुथ् सवासनानि तिखतेटेन दीपिकाः ॥ 

वैङब्रहणं धृता चुपरक्षणाथम् । भाषनानिन्कुतुपाश्यकम्बलः।, 
दीनि पृर्वोक्तानि। 

देषः ॥ + ५. 9 £ ^, ® ये चात्र विद्वदेवानां विप्राः पृषे निमन्न्रिताः। 
प्राड् पुखान्यासनान्येषां दिद मौ पहतानि च । 
वक्षिणासुल्लयुक्तानि पितृणामाप्तनानि च ॥ 
दृक्षिणन्रिकदमाणि परोक्षिना नि तिरोदकेः । 

मुखशब्देन पीठादो कदविपतं सुखं कम्बलादो च द्रा उश्यते । 
आसनानि च परस्परासखष्ानि स्थापनीयानि “आस्लनेषु विष्िक्तेषु 
सदुर्भधूपेषशयेत्+ इतिक्रतुव चनात् । 

अन्र हेतुमाह । गग्येः। 
स्पशो स्पर्शं भवेत् पापमेकपङ्किनियोगतः। . 
दीनवृतादिपङ्को च युक्त तस्म! द्विवचनम् ॥ 
विवेचनंर्पङ्किमेद्ः । 

तत् साधनमाह । बृहस्पतिः । 
पकपङ्कयुपविष्टा ये न स्पृश्चन्ति परस्परम । 

` भस्मना इतम्यादा न तेषां सङ्करो भवेत ॥ | 
इद चासनद्नादि देवपूेक कायम् "देवपूर्वं धाद्^मिति 

कार्तीयोक्तेः । 
[ दैवपिऽ्यन्रादधणानां दिग्विशषामिमुख्यप्रकारोऽपि । 

हौ देषेऽथवेणो विपो प्राङ्मुखावुपवेशयेव् । 
पिभ्ये त्षड्मु लारी एव 1 बचाण्वयुसामगान् ॥ 

इति शतातपोकेः । 

232 प 



१ ^ ९ ॐ 
१६० वीरिपिश्रोदयस्व प्राद्धपमकाश- 

अज विशेषः पे$नदिनेक्तः । 
प्राङ्मुखान् विदषेदेवायुपवेशयेत् , दविष्मरसु भासनेघु पितृन् 

दक्षिणपृ्षेगेति 
दक्षिणपू्वेणय्दक्षिणपृ्ामिमुखानित्य्ः। अथवा देषन्राह्मणापः 

ह्या दक्षिणस्या दिशात्यथः । 
हारीतिन तु । पिश्यन्राद्यणानां पृांभिमुखतया दैविकानां 

चो चराभिमुखतयोपवेश्चनमुक्तम् । 
दक्षिणात्रेषु दर्भेषु प्राङ्मुखान् भोजयेत् । उदङ्पुखान् वैश. 

देवे इति । 
नौधायनेनप्युक्तम् । | 
सदर्मोपक्लतेष्वालनेषु दौ दो दैवे, जीन् पश्ये, पकेकमुमयत्र 

धा प्राङपमुलायुपवशयेदुदङमुखान् वेति । 
तदेवमत्र दिग्वि्ेषामिमुख्ये पञ्च पक्षा मवन्ति। तच वेश्ठु. 

हेविकाः भाद्मुलाः, पिऽपास्तदडमुल। र्येकः । [ वेश्वदेविकाः 
प्राङ्मुलञाः, पिश्यास्तु दक्षिणपूषोमिभुखा इति दितः । वैद्वदे 
विक्षा उच्रामिसुखाः, पित्रयास्तु प्राङ्मुखा इति तृतीयः । वैद्व. 
दवेकाः प्राङ्मुखाः, पपिञ्यास्तदङ्मुला इति चतुथः। ] वैनवदेविका 
उदङ्मुखाः पित्याः प्राङ्मुखा इति पञ्चमः । अच्र स्वस्वगृह्यानुला 
रेण व्यवस्था । स्वगरृहये विशेषानाम्नति तु वेदवदेविकानां श्राङ्मु 
सत्व पतृणामुदङ्सलस्वमिति । भयमेव पक्षोऽङ्गीकते्यो बहुस्परति 
समतः। भत्र दवं प्रद्षिणोपच्चारेण पितृणामगप्रदक्षिणोागर्चारेण का. 

यम् । “प्रदक्षिण तु देवाना पितृणामप्रहञ्षिणः'मिति बौधायनोक्तेः। 
तथाच कत्यायने। | 
पिण्डपितृयववुपचारः पिश्ये । 
पित्न्मपेतुत्राह्मणे । पिण्डपितृयहवदुपचार्पिण्डपितयश्चवत् क्रिया । 

अपक्लत्यम् दक्षणाममुखन कतेष्यम् , द क्षिणसस्थ कतेव्यपितिषा। 

तथा च यमः 

दर्चिणसस्था आखीरन् न स्पृद्युः परस्परम् ॥ इति । 
वे क्षिणबाहुभागे सस्था येषां ते दद्ठिणसस्था इति विग्रहः । पतच 

ब्ाह्मणपड्केः पथिमोपक्रमप्रगपवगेत्वे दरषोपपश्ते । भत पवा | 



श्राद्धदिने पराहषत्यम् | १९१ 

. हागकेयः 
अरतीडयां सन्रुपक्रम्य प्राच्या निष्ठा यडा मवेत् । 
दक्षिणासंस्थता दयषां पित्णां धचाद्धकमेणि ॥ इति । 

ततश्च प्रादक्चिणविवानात् दक्षिणादिगुपक्रममदगपवमे विद्व" 
देवानाभुपवशषनम् : पश्चिम पक्रमं पृवेदिगपवगे पितृणाम् । 

अत्र विशेषः शङ्गलििताम्यामुक्तः 
ब्राह्मणानुषसं गृष्योपवेशशयेदासनमन्वाखभ्येति । 

यमः 
आसनं सस्पशन् सब्येन पाणिना दक्षिणेन ब्रह्मणाजुपसगरह्य 

समरभ्वमिति खोक्त्वापवे शयेत् । इति । 
.“> इपर । 

आसतामिति तान् चयादासन सस्टृशन्नपि। 
उपस्तीणेषु चासोरन् न स्पृशायुः परस्परम् ॥ 
उपवेचाने मन्वा धर्मणाक्तः। 

` अश्ालभ्य वता देवाचुपक्दय ततः पित्न् । 
` पमस्ताभिध्याहृतिभिरासनेषूपवशयत् ॥ 

पेवृकाणामेषोपवेश्चने व्याहृतय हइस्यपराकस्मृतिचन्दरिकाकारो । 
अन्यतु- 

उभयेषामपि व्याहतिमिद्यवेशनमिच्छन्ति ॥ 
धाददोसुधो तु भविष्यपुराणे । 

` यवोदकेन सप्रक्ष्य स्पृष्टा च पाणिनाऽऽखनम् । 
सव्याहृतिकां गायत्रीं जप्त्वा ताुपकशायत् ॥ 
पवं पित्रादिविप्राणामासनाम्युपकद्प्य च । 
तिलोदकेश्च सप्राक्ष्य जप्त्वा तानुपवशयत्॥ 

` इत्य भयषामासनदानात पूवे सभ्याह्ति जप एवातः । अश्र हेमा- 
रा लमन्त्रकमुपवेश्नप्रयागवाक्य ॐ भूमुवः स्वः, समाध्वामिति 
वा, वन्रास्यतामिति षा, यज्ञमानेनोचचारणोयम् । तदनन्तरं छिज्ञ 
राप “० पुसमास्मह शति प्रतिबद्धिखुपवेषभ्यम् । पके पित्रादिभ। 
खाथान् ब्राह्मणानुपवेहवय मतामहश्चादधाथानयप्युपवेशयदिन्यकतम् । 
तत्र महाभ्याहुतिसमाध्वमित्येतयोः करणमर्त्रतरेनाऽऽन्नातयोरका. 
यवार्विकद्प एव युक्तो न समुखखयो वचनामावत्। ष्याहुतिगायहया 



१९१ वौरमिग्रोदयस्य भाद्धपरका्चे- 

जपाथेर्वे तु मिन्नायेत्व।धुक्त पष समुच्चयः । उपविष्ट्राह्मणनि. 
यानाह । 

मन्तुः । 

पवित्रपाणयः सर्वेते च मोनवतान्विताः। 
इष्छि्टाश्डिष्टसस्परा वजयन्तः परस्परम् ॥ इति । 

भत्र मौनित्वं च ब्रह्मोधकथन्यतिरिकताविषयम् । वथा च 
यमः । ब्रह्मोद्याश्च कथ।: कुयुः पितणमेतद्रीभ्लतम् । इति । ४ति 

ब्राह्मणोपवेशनम् । 
अथ पुण्डरोकक्षप्मरणादिकृत्यम् । 

तत्राघनोपविष्टवराक्षणानामघ्रतः कुरोरास्तृतायां भुवि यष्ठोप, 
वाती धाङ्पुख उपविदयावि्ाताश्युचिरवनिवृत्यधं पुण्डरीकाक्षस्मः 
शणं कुयाद् । 

तथा चाद कतुः- 
अपाविच्रः पविशो वा सवोधस्थां गतोऽपि व्रा। 
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स वाह्ाभ्यन्तरः शुचिः ॥ ६ति । 

पं पुण्डरीकाक्षस्परणं रत्वा पुथिषास्तुति कूर्यात् तथाच 
महाभारते निनि प्रति मन्रिवाकयम्। 

स्तोतभ्या चद पुथिवी निवापादच्योतधारिणी। 
वेष्णवी क।दयपी चति तथेवह क्षयेति च ॥ 

निधाय पितृदेषत्यद्रहयत्यागे य भद्ध्योतः प्रक्े्तव्यं दभ्वं त. 
स्याघारभूता यस्मात् , तस्मात् पूव पथिवीश्तोतभ्या वैष्णवी्यादि 
एषेवी स्तोतव्या । वैष्णवीत्यादि पृथक् नामपदैः दति करणान्नानात् | 
ततश्च ॐ वेष्णव्यै नमः । काद्यप्ये नमः । क्षयाय नमः। क्षयशम्हो 
निवासवचनः । तथा च मन्त्र । 

रेवतीरपमध्वमस्मिन् योनावस्मिन्णोघठ ऽस्मिन् क्षय ईति। 
बराहपुरणि तु भक्षयेति प्यते । 

प्रणम्य शिरसा भूमि निवापस्य च धारिणीम् । 
वैष्णवी काद्यपी चेति अक्षयेति च नामतः ॥ 

तनव पुथिीं प्रति वरादवाक्यम् । 
प्रणम्य शिरसा भूभि निषापस्थानमागतः॥ 
स्तुवीतानेन मत्रेण त्वां च भत्ता घ्यवस्थितः | 



 पष्डरीकाततस्परणादिषृत्यम् । १५१ 

दिनी छोकमाता च क्षितिस्तूर्बी घरा मही ॥ 
भूमिः दैकशिला च त्वं स्थिरा तुभ्ये नमो नमः। 
धरणी कादयपी क्षोणी रखा विद्वम्मरा च मूः ॥ 
लगत्परतिष्ठा वसुधा स्वं हि मातनमोऽस्तु से । 
वेष्मधी भूतदेषी च पृथिवी स्वं नमोऽस्तु ते ॥ शति । 

पव पृथिवीस्तुति छर्वा शादभूमि गयारपकत्वेनाभिष्वाय तच्र 
च गदाधर ध्यात्वा तयोश्च नमस्कार त्वा तदुत्तर धाद इयात् । 
सवुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे । 

अद्धभर्मि गयां ध्यात्वा ध्याश्वा देवं गदाधरम् । 
ताभ्यां चव नमस्कारं ततः धाद्ध प्रवतयत् ॥ 

ताभ्यामितिन्षघ्रथर्थे चतुर्था, तयोनमस्कारं कत्वत्वथः। ततश्च 
३ॐ गयये नमः । ॐ गदाधराय नमः। पं गयागदाधरनमस्कारं 
करका जष्थान् मन्त्रान् जपेत् । तथा चाह- 

भचेताः । 
अपसव्यं ततः कृत्वा जप्त्वा मन्तरं तु वैष्णवम् । 
गायत्री प्रणवं चापि ततः ाद्धमुपक्रमेत् ॥ 

वष्णधमन्त्रा “दद् विष्णुः" इत्याद्यः 
ब्रह्मपुराणे । 

तथा| 

तथा| 

उपाधेदय जपेद् धामान् गायत्रीं तक्नुक्ञया। 

पापापहं पानीय भदषमेधकर दथा । 
मन्व वक्ष्याम्यहं तस्मादमृतं ब्रह्मनिर्भिवम् ॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य पव च । 
नमः स्वाहाय स्वधाये निध्यमेष नमे नवरः | 
आध्ाघस्ताने धाद्धस्य (१) रावत जपे सदा ॥ 
अदवमघफरं हयतद् द्विजः सदङ्ृत्व पूजितम् । 
पिण्डनिषपणे चापि जपेदेतत् समाहितः ॥ 
पठथमानमिदं श्रुत्वा अद्धकार उपस्थिते । 
पितर! क्षिप्रमायारित राक्षसाः प्रद्रवन्ति च ॥ इति । 

धमूर्तीनां ससूतीनां पितृणां दीप्ततेजसाम् । 

( १ ) तरिरादृतमिति मयुद्ध, त्रिरादृत्या, इति ध्रादतत्वे पादः । 

ीश्मिध्५ | 



१९४ र रमिभोदयस्य भद्धमकाचे- 

नमस्यामि सका तेषां ध्यायिनां योगचध्रुषाम् ॥ इति । 
तथ।। 

यतुर्मिश्च बतुर्भिश्च इास्वां पञ्चभिरेव च । 
हृयते च पुनद्वाभ्यां स मे विष्णुः प्रसीद तु ॥ इति । 

अश्र कमाङ्गभूतदेशकाल्योः शिष्टाचारप्रामाण्येन सकीतेन 
करवा ब्रह्मणाम्यवुद्ञाप्रदणाथे वक्ष्यमाणेतिकतेष्यतवा पृच्छां ङ 
यति। तदुक्त- 

ब्रह्माण्डपुराणे । 
छभो हस्तौ समो क्वा जाचुभ्यामन्तरे स्थिता । 
लप्रभ्यश्चोपविष्ठान् सर्वान् पृष्ठद् दिजोस्तमान् ॥ 
भाद्धं करिष्य ह्येवं पृच्ेष्ठिप्रान् समादहितः। 
कुरुष्वेति स तेखुक्तो दद्यात् द भासनं ततः ॥ 

सप्र्रयोरविनयास्वितः। सर्वान् पृच्छदिति=सर्वपर्नपक्षो वेकदिपकः। 
तथां च कवत्यायनः। 

प्रश्रषु पड्धिूर्न्य पृशति, सधोन् वेति । प्रदुनेष्विति बहुवच 
निदेशात् सर्व्रद्न विषयता । पङ्कमूषन्यः-न्पङ्धादो उपविष्टः । अत्र 
पृष्छाप्रकारे विशेषो- 

्रहमपुरागे । 
पितृन् पितामहान् पक्षे भोजनेन यथाक्रमम् । 
प्रपितामहान् ख्वोश्च तत्पितृश्वानुपूरचैशः ॥ 

भुज्यते तद्धोजजनं तेनेध्य्थः । सर्वानपितृपितामहधपितामहान् । 
ततितृनजप्पितामहपितृन् लेपभाज्ञः । बनुपूरशः=अनुक्रमेणेस्यथंः । 
अपृष्छायां दोषः 
कालिकाञ्ण्डे । ति ू 

धपृच्छन् प्रवरेद्यस्तु नरो विप्रांश्च पावति। 
तस्य प्रियं मस्मुखा नाचरन्ति दिवौकसः ॥ इति । 

अतर प्रदनानन्तरं कुरुष्वेति ब्राह्मणेरनुद्ठातो नीधीवन्धनं कु- 
यौव । धाद प्रहटतिभूते पिण्डपितृयज्ञे दितीयावनेजनानन्तरम् "भथ 
नीवीमुदत्य नमस्करोति पितृदेवत्या वै नीषिरिति' नीविषिन्ञंसनो- 
पदेशात् । कात्यायनयुत्र च (नीवीं विकस्य नमो व इति अञ्जस कः 
रोतीति, ततश्च विस्ञंसनस्य बन्धनपृवेकलत्वात् तद्वन्धनस्याऽना- 
ज्ञानेऽपि तहुन्धनं कर्मादौ कतेष्यमिलयथैसिद्धं भवति । तथा च तत्र 



[मि मि ष कि । 
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निनक^ 0 रिद, (040२428 
पुण्डराकाक्षस्मरणाददकत्यम् । १९१५ 

ककाचाया आहुः । अज नौविविन्ंलनविधानात कमोरम्मे नीवि 
बन्धः कतव्य शस्य्थाद्गम्यत इति । 
तथा भविष्यपुराणे । 

ब्लीयाच्तु वथा नीविंन च प्र्षित दुजेनम् । 
स्थात् कतौ नियतस्त्वेषव यावच्छ्राद्धं समाप्यते ॥ 

नीविर्विपरिवर्तिको ध्यत † ईति सरवयाहकाः। सा च वाममागक्रन्ञा 
यावतेनेन सिति । 
हेमद्विकारष्तु । 

ना विनाम तिरुक्ुश्ान्वितानीं परिहितवसल्लोत्तरयञ्चरदशानां 
वामक्रिस्लृटश्चवस्नबहि मगेन सधष्ट्य गानम् । 

नी विभद्ाखवस्तु “निदान स यदमेभ्यवद्" इति तिरविके' 
र्णे दश्च विष्यमाणं मनक नीविबन्धने पठन्ति । 

अत्र केविन्नीविषन्धन वाज्सनेयिनमेवेच्छन्ति । तेषामेष 
शुचि चून्रयोर्षिं घानाव् । 

अपरे तु मदिष्यतुपुराणात् स्वेशाखिनामिस्याहुः । 
नौ विबन्धन नन्तरं भाद्रक्षायं वेैदवदेविकप्रदेरो यवान् विकि. 

रेत् । तवुक्त-~ 
ब्रह्मपुराभे। ६ । 2 

अक्षतेदवतानां च रक्षां चके गदाधरः। 
भक्षतास्तु य्ौषध्यः सर्वदेवास्वसम्भवाः ॥ 
रक्षन्ति ल्वोसिदश्चान् रक्षायनिर्तितादहिते) 
देवदानवदैस्येषु यक्षरक्षघु वेव हि॥ 
न कश्चिद् दुष्डतं तेषां कतुं शक्तश्चर।चरे । 
देवतानां हि रक्षाय नियुक्ता विष्णुना पुरा ॥ 

पव वैदवदे विकप्रदेशे यवप्रकिरण हत्वा पिज्यब्राह्मणग्रदेश्चे प. 
रितस्तिखान् गारसषपांश्च प्रकिरेति । वदुक्त- 
निगमे । 
"अपहता भष्चुरा रक्षांसि वेदिषदः” इति तिङान् गोरस्षपश्च 

भद्धभूमो घनं तिलान् विद्धिरेदिति । 
घनमूज्निविडम् । 

र्माण्डपुराणे । 
रक्षाथं पिवृसश्रस्व त्रिःकृरः स्वतो दिशम् । 



१९६ बीरपित्रोदयस्य भद्धप्रकशे- 

तिस्तु परक्षिपेन्मन््रमुश्चायोऽपद्ता इति ॥ 
अन्न प्रतीकेन अपहता असुरा रश्च सि पिश्चाचा ये क्षयन्ति षु. 

यिर्वीमनु । अन्यश्नेतो गच्छन्तु यत्रैषां गतं मन इति मन्त्रो चिषक्षित 
इति देमादिः । मन्त्रान्तरमपि- 

बरह्यण्डपुराणे । 

परितः पिवृदिभ्राणामयपेतो यनर्ि्वितीरयेत । 
असुंय देयुरितिचापसब्यं विकिरेत् तिङाद् ॥ 

अपेतो यन्तु पणयो खन्ना देवपीयवः । धुभिरदाभिरक्तुभि्यक्ते 
धमो दद्ास्वसानमस्मै । इति पको मन्त्रः ।"अस्ुय शेयु'"रिति च तत्प. 
दैरुपलक्चित "उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्ासः। 
अपुंथ श्युरवूका ऋतज्ञास्ते नोधन्तु पितरो हवेषु" शति ज्ञेयः। 
मकण्डेयपुराणे । 

रक्षोधास्तु जपेन् मन्श्रांरितलेश्च विकिरेन्महीम् । 
सिद्धा्थकेश्च रक्षा द्धे हि भरचुर छलम् ॥ 

घौर पुराणे । 
डपवेद्य ततो विधान् दत्वा चैव कुश्चासनम्। 
पशचाख्टरादस्य रक्षायं विटा विकिरेत् ततः ॥ 

वथा मविध्यतपुराणे । 
लिद्धाथेकेः @प्णाक्तैटेः कायं वाष्यवकीरणम्। 
सदद्याभ्निषस्तानां दशोनं चापि यत्नतः ॥ 

बिध्णुधमात्तरे । 
अपयन्त्यसुरा द्वाभ्यां यातुधाना वित्लज्जनम्। 
तिरः कुयात् धयन्ञेन यथवा गौरसष्पेः ॥ 

भपयन्त्यञ्जुराः पिवृरूपा ये ङपाणि प्रतिमुच्याचरन्ति परापुरो 
निषुरो ये भरन्त्यभनिष्ठास्टकात् प्रणुदात्वस्मात् । अपयन्त्यसुरा 
ये पितृषद् उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः; पितरः सोम्यासः । 
अञ्जुव श्युरश्का ऋतक्षा स्तेनोऽवन्तु पितरो हवेष्विति द 

( 
मन्त्रौ तथा त्रैव । 

कन 

निहणिम सकं यदमेध्यवद्धवेत् धृताश्च सं ऽघुरदानवा मय। | 
ये राक्षसाये च पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वं ॥ 
पतेन मन्त्रेण सुखयतारमा तिलान् सङृष्णान् विकिरेच्च दिषु । 



ब्ह्मणानाभासनेदानारदिष्ृत्यम् । २६७ 

द्वारदेशे कदातिलम्रकेपमन््ः-- 
स्कन्दे । ठ 

तिटा रश्चन्स्वसुरान् दमा रक्षन्तु राक्षखन् । 
पङ्क वे शोत्रियो रक्षिदातिथिः स्वेरक्षकः। इति ॥ 

प्राच्यां दिशि दिष्ुमरभ्ये च तिरूविक्किरणे मन्त्ो-- 
भविष्यतपुराण । 

अश्निष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम् । 
तथा बर्हिषदः पान्तु याम्यां ये पितरः स्मृताः| 
प्रतीच्यामाज्यपास्तद्दुदीचीमपि सोमपाः॥ 
अधोध्वमापि कोणेषु दविष्मन्तश्च सकश्ः। 
रक्षोभूतपिशाचेभ्यस्तथंव(सुरदोषतः ॥ 
स्ैतश्चाधिपस्तेषां यमो रक्षां करोतु मे। 
धायुभूतवपितरणाम्तु वतिर्मवतु शादवती ॥ इति । 

पष लिरविकरण हत्वा दुश्द्टिनिपातादिदूषितपाकादिभी. 
डोयद्रव्यस्य पवित्रमन्तरैराद्धिः भक्षण इयात् । 

तथा च बरिषठः। 

शुदववीभिः कूष्माण्डीमिः पावमानीमभिश्च पाकादि परश्च । 
शदवतीभिः-=छन्डोगेः पठ्मानाभिः । कृष्मण्डेः=याद्ुषेः । पावमानीमि+= 

बह्दृचेः । वाश्च पूर्वमुक्ता प्व । 
भविष्ये । ॥ द श 

ततः श्राद्धायद्गभ्याणि सुत्तिकतितिलवापरिभिः। 
पित्णान्तु समभ्युक्ष्य मवेत् कत।त्तरामुखः ॥ 

भय ब्राह्मणानामासनदानादिकृत्यम् । 

तत्र देवपूषै भाद्धमित्युक्तत्वात् पव देवे पश्चात् पित्र। 
तश्र यद्यपि। 

पणिग्रक्षाटमं दत्वा विष्टर कुशानपि । 
भावादयेदचुश्ञातो विभ्वे देधास शत्यचा॥ 
यवैरन्ववकी्याथ भाजने सपवित्रके । 
शाक्तेदेभ्या पथः किष्त्वा यवोखौति य्ांस्तथा॥ 
या विध्या इति मन्त्रेण हस्तष्वधं विनिःक्षिपत्। 
द्र्वादकं गन्धमाल्यं पूपदाने स्दापिकम् ॥ 



१९८ बरिमिश्रोद्यस्य भाद्धयकामे- 

तथाश्छादनदानं च करशोचाथेमम्बु च । 
अपसव्य ततः छत्व पितरृणामप्रदक्षिणम् ॥ 
दियुणास्तु क शान् वत्वा उन्तस्त्वेतृचा पितृन् 
आवाह्य तदृ चुक्ञाते। जपेदायन्तुनस्ततः ॥ 
यवाथौस्तु तिलः कार्याः कुयौद स्यादि पृवंवत् । 
दत्वा संलवांस्तेषां पात्रे छशा विधानतः ॥ 
पितूर्यस्थानमस्ीति न्युष्जं पात्र करोयघः। 

इति माहवस्पयेनासनाद्याच्छ।दनद्नान्तान् काण्डाद्समयेन दै. 
धान् पदाथोनभिधाय "अपसव्यं ततः हत्वेश्त्यादिना काण्डा स्तमये 
नैव पितयाः पदाथाः अभिहितः, 

तथापि प्रयोगविष्यनुमतप्रधानप्रव्यासलध्यवुप्रदङ्पस्यायायुगर- 
हीतकात्यायनयुत्रारेवपिडवक्रियासमवापिन भाखनावादनादयः 
पदाथोनुसमयेनाप्यवुष्ठेयाः। 
तथा चकलत्यायनः। 

आसनेषु द मानास्तीये विद्वान् देवानीवा्विष्ये शति च्छति 
आवाहयेध्यनुश्ातो “विद्वदेवास आगत, इत्वनयावाद्यावकीयं “दि. 
दवेदेषाः शणुतमामेति जपित्वा, पितृन् मावाहयिष्यत ईति पृच्छति । 
भावादयत्ययुशात “छशान्तस्त्वे"तव्यनयावा्यावक्ीय “आयन्तु न इति 
ज्ञपिश्वा यक्ञियवुक्षचमसेधु पवित्रान्तर्हितेष्वकेकर्मिक्नप भत्ि्चति 
“शभ्नोदेकवी "रिति । पकेकस्मिन्नेव तिखानावपति “तिलो न्ति सोमदेव 
व्यो गोक्तवो देवनिर्मितः । प्रजमादः पृक्तः स्वधया पित्ल्रोकान् 
प्रीणाहि नः स्वे"ति सीवणराजतो दुम्बरखङ्गमणिमयानां पान्नाणा 
मन्यतमेषु वा यानि वा विद्यते पत्रपुरेषु वैकेकस्येकेकेन ददाति, सप 
वित्रेषु हस्तेषु “या दिभ्या भाषः पयता सम्बभूवुयां अन्तरिक्षा उत 
पाि्ीयीः | दिरण्यवणौ यक्ियास्तान आपः शिवाः क्षं स्योनाः 
घुहवा भवन्तु त्यस वेषते अधे ईति प्रथमे पत्रे सरस्वान् सम 
घनीय “पितृभ्यः स्थानमसीति न्युभ्ञ पात्र नेदधाति । अत्र गन्ध. 
पुष्पधूपदीपवाससां च प्रहानमिति । मत्र पदाथौनुलमयपक्चे पूत 
दैशत्रा्मणाक्तने पश्चात् पिश्यत्राक्षणासने कमास्वरणम्। परवमाव।- 
हनादेष्वपि दषटभ्यम् । भत्र यथपि उपवहानोत्तर कुशास्तरणं भा. 
घ्नातम् । तथापि सामभ्याद्यवापूराकवत् पूवेमनुषेयम्। 



्राह्मणानामासनदानादिषत्यम् । १९९ 

अन्न दभोनिति वहुवयननिदशात् अ्रयाणामास्तर्णं कार्यम् । 
अश्रास्तनदानात् पव॑ विप्रदस्ते पाणिप्रक्षाकनाथमुदकं देयम् । 
तथा च~ 
याहवहक्यः । 

पाणिप्रक्षालनं दत्वा विषठराथं कुशानपि । 
भासने इति शेष । नतु हस्ते । तथा च~ 

प्रचेता; । . 
द माशिवासने दथान्नतु पाणो कदा श न। 
देवपित॒मनुष्याणां स्वात् स्वष्टिः शाहवती तथा ॥ 

तथाक्रियमाणे, हस्त दर्मास्तने बरदीयमनि, तत्र देवपितृम 
सुष्यप्राज्ापत्यती्थानां सद्भावात् देवादीनां ममेहममेदमिति परस्परं 
त्विःज्कटह्ः स्यात् । 

तथा च नागरख्ण्ड । 
हस्ते तोयं परिक्षेष्यं न दर्भास्तु क्थथवन। 
यो हस्ते चासनं दधात् तं द्म बुद्धिवर्जितः ॥ 
पितरे नासने तच्च प्रक्कवंन्ति निवेशनम् । 
अग्र विषो ब्रह्माण्डपुराणे । 
आसनं चासने दथात् वामि वा दक्षिणेऽपि वा ॥ इवि। 

वा शब्दो व्यवस्थितविकद्पाथः । तेन पितुब्राह्मणस्य वमिन्वाभ 
मागावस्थिते आसने । वैदवदेविकन्राक्मणस्य दक्षिणे । तथा च तदु 
रं तत्रैव पठ्यते । 

| पिदुकमणि वामे वे दैवे क्मेणि दक्षिणे । 
अश्र काठके विशेषः । प्रदद्ाद्ासने दमांनिते प्रह्य-- 
देवानां सयवा दर्भाः पितृणां च तिलैः सह ॥ इति ॥ 
विशबान्तरमप्युकतं बोधायनेन । 

धदक्षिण तु देवानां पितरणामप्रदक्षिणम् । 
देवानां सयका इमाः पितृणां दिगुणास्ति्ैः ॥ 

द्विगणाः=कछद्िरुषटमूखाभ्राः। 
 तंथा च ब्रह्मपुराणे । | 

श्छिष्टमूखाप्रद् मस्तु सतिलान वे तन्न विः 
तानारोप्यासने तत्न ददौ स्येन चाऽऽक्तनम् ॥ 



वीरमिग्रोदयस्य श्रादधप्रकात्े 

हेवायां त ऋञव पव दभाः। 
दथा च ृदस्पतिः। | 

प्रजुन् सभ्येन वे त्वा देवे दभो? प्रदक्षिणम्। 
हिगुणानपसमब्येन दधात् पिये इपसष्यवत् ॥ ` 

भपयण्यवत्-प्रदक्षिणमित्यधः। 

भागरस्ण्डे च विशषः। 
आजभिः सा्चतेदेभेः सोदकदेक्षिण।दिचि । 
देधानामासने दद्यात् पितणा त्षनुपूवश्चः ॥ 
विषमेद्ठिगुणदमः सतिलेवामपादवगेः। 

शश्र पितणां विषमसख्यदमविधानात् देवानां समसंख्याका 
दमा अवन्तीति प्रतीयते । आसने परदल्तकुशानां स्वीकरणऽपि म. 
शश्रविश्चषः प्रचेतसोक्तः 

दषे तु क्रजवो दमो प्रदातभ्याः पृथक् पृथक् । 
धमोाऽस्मीष्यथ मन्त्रेण गृह्णोयुस्त तु तान् कुहान् ॥ 

नधर्मोऽस्मि विहिराजा प्रतिष्ठित इति सोश्राप्रणीप्रकरणपटितेन 
मण््रण देविका ब्राह्मणा आसने प्रदत्तान् कुशान् गृहोयुः=अङ्गाकुयुः 
शवोक्कयुरिति याव् , न तु हस्तेन गृह्णीयुः तस्य प्रतिषिद्धत्वात् । 

केचित् धमासीति पाटमाहुस्तत्र घमांसि सुधमेस्यनेन धरावार्णे- 
केन मन्त्रण गृह्णीयुरिति । 

कचित् “धमा सुधमा पन्यस्मे चृङ्कानि चारय ब्रह्म धारय 
शत्रं धारय विह धाप्येतथन्त मन्त्र पठन्ति । तन्न । धमासि सुध 
स्वत्र वाक्यस्य परिक्तमाप्तश्वात् । समुखचयस्य चान्याय्यत्वात् । वि. ` 
निषोगश्च धप्ासीत्युत्रामत्यु चरपृषोद्धं ममेन्यस्मेति खरे करोतीति 
पथक् पृथक् श्रुतो र्ट इत्यतोऽपि मन््मेव्ः 

अत्रा्तनादि देवोपचरणसुदडमुखेन, पित्र्यं दक्षिणामुकेनेत्याद-- 
क्रतुः | 

उद्ङप्ुखस्तु देवानां पित्णां दक्षिणामुलः 
भासनाध्यादिक दद्यात् सब्यमेव यथाविधि ॥ इति| 

अत्रासनदानवाकये पित्रादिषदे "भक्षिय्याल्लनयोः षष्ठी*त्यादिष. 

चनेन षष्ठी, "चतुर्थीं -चाखने मवा इत्यनेन चतुर्थीं व।। ब्राह्मणा भवि 
भाक्ततादि रष्वा स्वासन सुगन्ध हईत्यादि च्यु । वथा खं नागरखण्डे । 



अवाहनप्रशरः । २१०१ 

` शन्धमादवालतनादीनां प्रदानेषु द्विजञात्तमः। 
सुगन्धोऽ्तु सुर्ीपोऽस्तु चत्यादि समुदादरेत् ॥ 

` पवमासनं दर्वा पुननत्राह्मणहस्ते जल दद्यात् । 

सथा रव ङायनगृह्यपुत् । 

अपः प्रदाय दमन् दवियुणसु्नाना सनं प्रदायापः प्रदायेति, 
आसनदानानन्तरं पादयोर धस्तादपि शान ददादित्युक्तम् । 

भविष्यपुराणे । 
कुशाल्ञिधाय तत्र द्वो ब्रह्मणाद्ुपवेशयेव् । 

पादयोश्च कुशान् द धादिति। 
यद्यपि चाश्र ब्रह्मणपदयाः कुदादान देव पवोक्तम् । तथापि 

दक्षिणश्रस्तथा दमौ विष्टरेषु निवेशिताः 
पादयोश्चैव विप्राणां येष्वन्नमुपसुञ्जते ॥ 

इति सापमराभ्यतो महाभारतोक्तेः पिञ्येऽपि हयम् । 
पवं देवत्राह्मणेभ्य मासन दत्वा पिवुब्राह्यणेभ्य आसने दथात्। 

तश्र विशेषो बृदभ्यतिनाक्तः। 
आसने चादाने च पिण्डदानावनेजने । 
खम्बन्धनामगोत्राणि यथादेमनुकीर्तयेत् ॥ 

तथा च मत्स्ये। 
आसनेषूपकलतेषु दरवत्सु विधानतः । 
उपस्पृष्टोदकान् विप्रानुपवेइय निमन्त्रय त् ॥ इति । 

[नि] मन्त्रणवत् काये, तथाच स पव यथा प्रथममेव दविनीषं 
तृतीयं चति। 

शथावाहनम् । 
तश्र कात्यायनः । 
आसनेषु द मानास्तीयं विद्वान् देषानावाहयिष्य ईति पृच्छति, 

आव्य व्यनुश्चाता “वद्वश्वास आगगते"लनयाऽऽधाद्याष 
कोय ^“विद्वेदेवाः शणुनेम" मिति ज्ञपित्वा पित॒नाकाहायिष्य इति 
पृच्छति, भआकषाह यत्यनुक्चात “उश्चन्तसतल्क^त्यतय(वाषह्यावकीयं "मा 
यन्तु न" ईति जपिष्वेति। 

ब्राह्मणापवेशानन्वरं यश्चोपवीती उदद्मुखा विवान् दे 
वानाषाहयष्य हति पृच्छति पड्धिमूधन्य सथात् षा । "ना 

विण मिद 



१०३ वीरमिभ्रोदयस्य भादपक्े- 

धाहये"ति पङ्किमूधन्येन सवेरा जुहातो यजमानो “विदवेदेवास 
भागते"त्यनयचाधाहावक्रीयं भूमो प्रदक्षिणं अह्मणदक्षिणपाद् 
भभुनि्तिरःपयन्त व्रकाय, स्मुत्यन्तराहु यवान् । "(वदवदषाः श्चणु 

तेम'"मति जपत्वा प्राचीनाधोनी दक्षिणाभिमुखो भृर्वोदश्मुख 
पिषुघ्राह्मणान् सवानकः धा पङ्मुधन्यं पितनावाहयिष्य इति १ 
ख्छति, “आब्ाहय'"ति पङ्कमूधन्यन सववानुक्षातो यज्ञमान “उश्च. 
न्तस्त्व' व्यनयच।ऽवाह्याव्रक्रोयाऽप्रदक्षिण तिरे, “भायन्तु ना 
इति जपदिति सुश्राथः। 

अत्र यथपि सामान्यतोऽवकिरणसुक्तं नथापि दैवे यवैः, पिव्ये 
तिक्िरिकि हेयम् , 

तथा य यह्वत्क्यः। 

आवाहयत्यनुक्ञातो विष्वेदेषास हत्युचा । यवैरन्ववकीवस्यादि ¦ 
भविष्यःपुर्णऽपि । 

आवाद्टयेधचेदवानपसश्यं तिलः पितन्। 
अतश्च यत् कर्केण देषेऽपि तिरेरेवावाकरणे विशेषानुपदेशा 

दिश्युक्त, तव् परास्तम् । भपसम्यमिर्यनेन पितृष्वप्रदक्षिण्यविधनात् 

प्राह क्षण्यन देवानामिति सिद्धं मवति । तथा च यमेन दैवे सम. 
नकं प्रादक्षिण्येन यधचिकरणमुक्तम् । 

यवहस्तस्ततो देवान् विज्ञाप्या्षाहन प्रति। 
आकाहयेदनुक्ातो विषद्वेदवास इत्युचा ॥ 
विद्वदवाः श्रणुतति मन्त्र ब्रह्माठतोऽक्षतान्। 
योषघय इति मन्त्रेण विकिरनत्तु प्रदक्षिणम् ॥ 

पदक्षिणम्=पादादिमस्तकान्तामित्यथः। 
तथाच 

भवृयह्षः 
विष्वेदेवास आगत मन्त्रेणानेन पार्थेव। 
तेषामावाहन का्यमक्षतेश्च शि रोऽन्ततः इति ॥ 

धृक्षिणपादप्रभूतिशिर'पवन्तमित्यथः। अयमुक्तो यवाक्षतारो. 
पणप्रकारः प्रतता यकस्थाने पुष्पारापणसुदाहध्य प्रदर्दितः, “ए 
दत्तम् दान्तं देवानां ए,११ जन"पिति । मस्स्यपुरणि इ विकरण. 
मन्व्रान्तरसुक्तम् । 
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विष्यैदेवासत इत्याभ्यामावाहय विकिरेद्चवान् । 

(१)यधोऽखि धाभ्यराजस्तवं वादणो (र)मधुभिधितः॥ 

निगादः सवपापाना (दै)पावेजसुशित्तयुनम् । हात । 

अत्र कास्यायनसुत्रे आस्नघु इमानास्नीय 1वदवान् देवानावा. 

हविष्य इति दमास्वरणाव।हनयोरानम्त्यं विघान।वू यदासत" 

शरक ।कीन तृतीयं निमन््रणमान्नातं वदापस्तम्बविषयम् । हेमा 

कमौनास्तीयेत्यनेन दमासनदानस्य पू्वकराङतायाममिषीयमाना 

धामपि स्पूत्यन्तराचुखारस्मध्ये निमन्त्रणाबुष्नेऽपि न पृक्षः 
(५ षि ण्ड 

वाश्रुतिबिरोधमाः, ईष्याह् । 
दतक्ावाहनं च निरङगषठंप्रहणदक्षिणदस्तं गहीत्वा कर्तेभ्यम्। 

तदुक्तं ह्मएुरणे । 
देवनावादयिष्ये तस्प्राहुराबाह्येति च। 

निरङ्कष्ठ गृत्वा तु पवहवान् देवन् समाहयत् ॥ 

भपरे तु विप्रद्ुष् गहत्वेति पाठमाहुः । 

थत्र विवा देवाना पुङूरवाद्रवादिनिामाधन्चाने वि्चषमाह-~ 

शरः । (~ 9, , 64 छ 4 
नामं चेष ठथोत्पत्त न विदुय दिज्ातवः। 
ग्छोकमेतं पटेयुस्ते ब्राह्मणानां समीपतः ॥ 

भागच्छन्तु मदामागा शति -छोकात्मकं मन्त वेदवदेविक प्रा 
कणसमीपे "विद्षेदेवाः श्णुतेम'मिति जपानम्तरं जपेयुत्थधैः 
तथाच पुराण- 4 1 {6 

ततो मभ्न्रा उपेन्माना विश्वेदेषास आगत। 

विश्वेदेवाः श्चुणतेति द्वितीयं तदनन्तरम् ॥ 
वतीय तु जपन्मन्त्रमागच्छन्त्वव्यतः परम्। इति। 

।वद्षदवास्त भागतेत्यनय कचा प्रथममाबाह्य तदनन्तर “विद्वद् 
वाः श्णुतः7ते द्वितीय मन्न जापेत्वा अतः परं “भागच्ुन्तु महामा. 
गा हाते तताय मन्त्र ज्पारेत्यन्वयः । पतच्च प्रागुक्तम् । अत्र वेव 

(१) यवो$धि धन्यराजे षा इति भन्यत्र पाठः 
(२) मधुशरयुत इति पृत्वकाम्तरे पाडः । 
(३) पवित्रदषिभिः स्यत इतीतरत्र पाठः । 



९०५ बीरागित्रोदयस्य भादधपरकाते- 

देषिकन्राह्मगानेकषत्वेऽपि न प्रतित्राह्मणमावाहनाशतिः, सरूदावाह, 
नेनेवानेकषब्राह्मणाधिष्ठने देवताध्याससम्मवात् । आवाहनादुष्व तु 
प्रतिन्राह्मणं देषताराधनायथे क्रियते यचारोपणादि सन्नपत्योपकारक 
तत्तस्पुरोडाशाग्रथनादिषत् प्रतिन्राह्यणमावतेनयिम् , सन्निपस्योपका 
रकेष्वाबुतिं विना ब्रह्मणाम्तरे कायौलिद्धेः। "“विद्वदेवाः छण. 
ते"ति मन्त्रजपर्त्वावाहनातरकाले क्रियमाणेऽपि भरादुपकारकः 
त्वान्नावतेते सृज पनेष। र्ट सिद्धः, १ति हेमादरस्पतिचन्दरिकाकरो । 

भन्ये तु । 
निरङ्कु्ट गदरा तु विद्वान् देवान् समाहयेदित्यनेन निरङ्ुष्ठपर 

दइणविशिष्ााहनविधानाद् गरह्यमाणदिशषल्दाद्बूत्तिरित्याहुः। 
पितृणां तु अवाहन विश्चषा 

पक्ण्डेयपुराणि 
दमास्तु दिगुणान् दत्वा तम्योऽवुन्नामवाप्यचे | 

मन्त्रपूव पितृणा तु कय दवान बुधः ॥ 
श्रह्मपुराणे । 

पितृनावाहयामीति स्बयसुक्त्वा समाहितः 
अवाहयस्वेति परेखकस्त्व।वादयेच्छुचिः 

[पितरो] दिव्याः =वसु रुद्रादित्याः) मानुषाभ्यज्ञमानस्य पित्र द्यः । 
मानवे ्राद्धकस्पे तु पितृन् पितामह्।न् प्रपित।महानावाहविष्यामीति 
उक्श्वा ब्राह्मणेरयुज्ञात इति उक्तम् । 

अत्र विशेषः छोकगोभिलनाक्तः । 
अआवाहनेऽमुकगोत्रानस्मत्पितरन्पितामहान् । 
प्रपितामहान् चिप्रनद्रशमेणोऽथ भवन्तदा ॥ 

पिश्नावाहनश्पे पदाथेऽनद्वोयमाने तदङ्गभूतश्रयोगव।क्येऽभुकगो. 
श्रानस्पस्पितूनमुकश्चमण हत्यतत्पदजातं मवेत्-उच्चारयेदित्यथैः। 
्रहपुरागे तु विशषः 

पितृनाषाह पिष्येऽषं शेषान् विधान् षदेचतः 
आवाहयस्वेप्युक्तस्तेः सावधाना भवन्त्विति ॥ 

येषु वैश्वदेविकविपरष्वावाहनं छृतं तदितरे शषाः फिडियविध्रा 
इत्यर्थः । इदावाहनथरभ्नो्तरानन्तर तान् विध्रान् भवन्तः सावधाना 
भवन्त्विति यज्जम्रानो रयात् । अनेन च॒ सवामः सावधाना इति 
विप्राणां प्रध्युत्तरं गम्यते । . 



[य  अविहेनप्रकारः। = २०५ 

अश्र विशेषो ब्रह्मपुराणे । 
अपसष्यं ततः इत्वा तिदानादाय सयतः 
पितृन।वाहयामीति पृच्छेद्धिपाजुदङ्पुखान् ॥ 
आबाहयत्ययुक्ञात उशान्तस्स्वत्यच। पितन् । 
ततः क्षिप्ट्व।पसव्यं च [पतरन् ध्यायन् समाहितः ॥ 
जपेदापन्तु न इति मन्त्रं सम्यगकोषतः । इति । 

“इशन्तस्त्वेत्य चा पितुपितामहभ्रपितामह नावाद्यानस्तर अव्र. 

दक्षिणं पृषोपा्तांस्तिलान् क्िप्व। पितृन् ध्यायन् “भयन्तु न» दति 
मश््र जपदिश्यथः । भपच्ग्यम्-अप्रद् क्षणम् । " तिरेराषाहन कयादवु 

तरातोऽप्रद् क्षिण "मिति पचेतमसरणात् । 
यत्वत्र तिटेरिति वृंतायान्तेन तिरषदेन तिखानामावादहनसा 

धनत्वमुकत तदं यववद्धिकरणद्वारेष क्ञयम्। 
भाव।हनप्रदनश्च ।तेष्ठता कल्तऽय ईव्युक्त । 

मेजवापायनृष्ये- 
तिष्ठन्पितृनावा्पिष्यामत्वामन्ञयेति । 

अमेन ब्राह्मणव्रहनानुन्गाप्रहणमपि यज्ञमानेन तिष्ठेतेषं काय, ति. 
एिन्नामन्डयेत्यश्र अनुद्खाग्रहणरूपस्वश्रयाजनशशिरस्कस्यामश््रणस्य भव. 
व्थानक्लम्बन्धावगमात् । अयुक्षाग्रहणानन्तर- 

तिष्ठक्नासीनः श्द्वो वा नियोगो यत्र नेहश्चः। 
तक्ासीनेन क्तेष्य न प्रहणन तिषएठता॥ 
इति वचनादुपावैदयावाहनं कायम् । 
अश्र शङ्खलाखते॥ 

शन्तरस्वेर्यावाद्याति । पदूममष्स्ययास्तु -- 
उशन्तस्त्वा तथायन्तु ऋरम्यामावाहयेत्पितरन् । 

दति क्रगद्कयस्थावाहने करणत्वमिप्युक्तम् , ठदेतच्छङ्कःङिल्ितो 
केन सह् वैकदिपक बोध्यम्" अच्र विप्रजायुनि हस्तनिवेशन पित्रा: 
नां ध्यानं च ब्रहमपुरागे इ रितम् । ६ 

तयेष जाचुसस्थेन करणेकेन तान् पितृन् । 
माबाहयद्वराहस्तु तदवुष्यानपू्ेकम् ॥ . 

करणेस्यत्र एकेकनत्राह्यणज्ञानु पयुंतानतया स्थापितेनेति हषः सं 
माचाराद्वगस्तव्वः । एरेनब्दक्षिणेनेव्यथैः। पितृणामग्रवृक्षिणोपचा. 



९५६ बरिमित्रोदयस्य भाद्धभकाशै- 

रशवाह्जजानुनो वामत्वमनु्तन्येयमिति हेमरिः। तक चुभ्यानपूवकमितिं 
तेषां पिवृपितामहरपितामहानां तल्रातिस्विकमानुषरूपेण च यदनु 
ध्यानं तत्पूषेकमित्यथेः । अन्र न केवलमनुध्यानपंकमष।ऽऽवाहनं 
किन्तु पित्रादिखम्बन्धनामोडच।रण पूषेकं तत्, वक्ष्यमाणत्रह्मपरागवच 
नाव् पूरवोदाहतवेजवापायनगृह्यो कश्च । तत्र पितृत्राह्मणेषु तावत् पि. 
तरं ध्यायन् “मायन्तु न” ईत्याद्ावाहनमावक्तेते। एवं पितामहश्रपि. 
तामहयोमौतामहानां च, तत्तद्।धाहनानन्तर तद्धिष्ठानभूतद्िजस्य 

 पुरस्ताच्छिरस्तः पद्न्त वा प्रदक्षिण पृवापात्ताच् करात् पि. 
तृन्प्यायन् प्रकिरयेत् । 

तदुक्तं शद्माण्डपुराने । 
आक।हयदनुक्चात उशन्तस्स्वेष्यचा पेतन्। 
क्षिभ््वापसतष्य च 1 तेलान् पितृन् ध्यानसमादितः॥ 

जपेदाषभ्तु म इति मन्त्र सम्बगशेषतः। 
पतत्तिखविकरणं ख मन्त्रवष्करत॑व्यमिध्युक्त- 
ब्ह्यपुरणि । 

अपयन्त्वन्तरे ये ध। उच्चरास्तषछटबर्हिषः। 
वराहः पेवुविप्राणामपेतायाभ्त्वर्तारयन् ॥ 
असय इत्युचा वेव रक्षणं चापसरब्यतः। 
ऋत्वा चावाहन चक्र पित्तणां नामगत्रतः ॥ 
पताह्पतयं मनाज्ञवा भागच्डदुत इतारथन् । 

वर्िषन्कुशाः। “भपेतोयन्तु"' “असुंय ध्यु'रिति मश््रद्वयं पूव 
परहदितमेव । भपयरवस्तरे ये वेति मन््रद्वयं कण्वश्चालायामुक्तम्। 
तिलविकरणेऽवयधक्रमस्तु प्रथम शिरसि ततः सभ्यो दक्षिणाश्च 
स्यस्ते दक्षिण्स्ते सभ्यज्ानुनि दक्षिणजायुनि सम्यपदे द- 
क्षिणपाहे चेध्याचाराद्युखन्ध्येय दति हेमाद्रिः । 

काके | 
पितनावाहविष्यामीत्युकवाऽययन्त्वन्चु इति द्वाभ्यां तिकः सवते 

विकोयं दव पितरः आगच्छत पितरः श्यादि मन्त्राणां जप पव 

नावाहने करणरव, जपित्वा मावाहयेदित्याक्ाहनस्य पृथक् निदेशात्। 
माहं चं अचेताः । 

कशां लायन्तु नो मश््ाञ्जपेे दक्षिणामुख इति। 



 अबाहनपक्ार। । ९०७ 

तेन कडपदुत्रस्मृतिपुराणेति्सोपदिष्टानां अपमन्त्राणामहद्थे- 
स्वारतमुश्चय एव । मधाहे करणमन्तराणां तु रशाथत्वादिकदप पव, 
सति बचने तु तेषाप्रपि समुश्चय पव । 

थथाह विष्णुः । 
सतो ब्राह्मणानुज्ञातः पितृनावाहयद पयग्वचुरा ईति हाभ्यां 

तिके्यातुधानविलजनं छशा एत पतरः स्वास्तनन्न अमेय त्व त. 
देथ हत्या वाहनं हृत्वेति । अन्रापयनित्वध्यनयाः समुख्चिततयोवंच. 
नात् यातुधानविसज्ञने करणत्वम् 1 एत इत्यादीनां जावा्ने । ते ख 
मन्श्राः एतच्िवरो मनोजञना आगच्छत पितरो जवेयेनिखावा येच 
प्रपेदिर ध्यक; । आगच्छन पितर हइत्यनत्पदोपलक्षितः सवास्तानन्न. 
भा वहविषे अत्तवे । भागच्छत पिनरो मनाजवस पितरः शुन्धष्व- 
मित्यपरः। आमेयन्तु पितरो भागय विराजाहताः खलिकान्समु- 
दरात् । असिपिन्यज्ञे खवेकामानालम्मतामक्षीयमाणगानुपजवित्वतानिष्य 
स्यः । अन्तर्दुये प्ंसेरेतमंद्यापथिदयािब्यातिरसन्तामिरनन्तरेन्या- 
न्पिवृन्दधअन्तदेघश्छरुतुभिर्दोसिरतरेः ससलध्यकेर्दमासेरिति तिल. 
विकरणे मन्व्रसमुच्चयमाह | 

गोभिलः 

उशातस्त्वामलाप्ह्यहाम्तः समेधामह्। 

उशन्नुशत आवह पितन्हषिष धत्तकषे ॥ 
पएतव्वितरः सोभ्थास इति “अयन्तु नः पितरः साभ्थाक्ताभभे. 

ष्वाताः पर्थाभ्वयानेः। अस्मिन् यज्ञ स्वधया मदम्ताऽधिन्रवन्तु ते 
वन्ध्वस्म>" । “भपषहटता इति तिखान् विकीयंति । त पितर इति 
मन््ञ्च एत पितरः सोम्यासो गञ्मीरमिः पितृयानः भायुरसपम्ये द 
धत परजां रायश्च पाषरभिनः सच ष्वामीत। पएवपाषाहन इत्वा 
धादकत्त वाग्यतो भवति कमेलमाप्युत्तरकाखानुद कोपस्पशांना 
न्तम् । वथा धादमाक्तारो ब्राह्मणाश्च वाग्यता भवन्ति। 

` वथा च कलयायनः। | 

वआवाहानादिवाग्यत धप्श्यशनाहापमन्िताश्चवमिति । उपस्यश्च. 
ने चापां तच्च पिवृकषमसमप्त्यु्तरकालीनंनपरिभावाप्रा्तम् । वथा 
च ऽयस्बकरायां भूयते पुनरेर्य भाप उपस्पृशन्ति रद्रियणेव ष। पतद्, 
वारिषु शान्तिरापस्तदद्धि शान्त्या शामयन्तीति। मोपपस्पर्शनादि. 



१०८ बीरतिग्रोदयस्य भादुप्रकक्त- 

स्यत्राभिपिधवेदाङ् द एषयः कर्मविषयत्वात् । आयुष्पादिति कमेषु 
क्षात्याथनवारसिक्षात्। 

केचितु तृप्तान् ्चत्वान्न परकीयं सङृरखकृदपो दत्वत्यपां दानम. 
पस्पशर्नमिच्छाम्त । तत् पुननतीव शोभते । उपस्पशोनशब्डामा- 
धाव् । अन्र धादकत्ता “आयन्तु न" हति जपानन्तर धपहता असुरा 
रक्षांसि वेदिषद्” ति मन्त्रेण गृहगमं सर्वा विश्च त्रिरप्रदक्षिणं 
तिलविकरणं कुयात् । तडुक्त । 

ब्रह्मपुराण । 

जपेदायन्तु न इति मन्त्र सखस्यगदहाषतः। 
रक्षा पितृसत्रस्य त्रिःकृतव! सवतो दिशाम् ॥ 
तिरास्त प्रक्षिपन्मन्तरेश्ायोपष्टता इति । ~, 

तथा | 
ततस्तिलान् गृहे तस्मिन् विकिरेश्वापदक्षिणम् । 
श्रद्धया परथा युक्तो जपश्नपदता । इति ॥ 

तवः-भायन्तु न इति जपोच्तरम् । इति भावाहनरवाधः । 

भयाभ्यदुपचारविधिः । 
क्यायनः। 

यश्शियवृक्षचमसेषु पविश्रान्तितेष्वकेकसिमिन्नप भासिश्चति ५९. 
ल्नोदेषीरिति” पकेकस्मिक्ञव तिलानावपति । 

तिरो ऽसि सोमदेवत्या गोस्थो देवनिर्मितः । 
नमद्धिः पृक्तः स्वघया पित्लृाकान् प्राणाहि नः स्वाहा । 

दति । सोषणराजतोदुम्बरखङ्खमणिमानां पात्राणामन्यतमेघु 
यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेषु वा पकेकस्थकेकेन ददाति सपवित्रेषु ह 
स्तेषु “यरा दिव्या भापः पयता सम्बभूवुर्या अन्तरिक्षा उत पार्थिवी. 
यौः । हिरण्यषणा यद्धिास्तान आपः शिवा; श स्यानाः सुवा भव. 
स्तु । इति । पषतेऽघ इति । यश्ियवृक्षाः चमसाश्चोपकरणे ष्वान्धा. 
ताः । तेषां च स्थापनं कुशोपरि काये, दक्षिणाग्रेषु कुशेषु निधयेति. 
वेजव। पृषो केः । द्क्षिणाप्रत्वं च पितणां, देवेषु प्रागव्रेषु निधानम् 
पवित्राग्तर्हितेष्विति । परविन्र च परिभाषायां व्याख्यातम् । पचित्राणां 
च संख्या उक्ता; चतुबिश्यतिमते । 



- अधंसंपादनपरकारः । 14 

दे वे शलाके देवानां पाते कश्वा पयः क्षिपेत् । ` 
शक्नोदेष्या, यधोऽसीति यवानपि ततः क्षिपेद् ॥ 

` पृष्पधूपादिभिः पूजां करवा पत्रेषु मानकः । ` 
पिवृपात्रे विशेशेऽय तिरोऽसीति तिलान् क्षिपेद् ॥ 
तिश्लरितस्नः शखाकास्तु पितृपात्रेषु पवेणे ॥ 

अश्र पिश्रकरणे मनस्त्रमधेपाश्नोपरि च पवित्रनिधानमाद- 
प्रचेताः । 5 

पवित्रे श्थ इति मन्त्रेण पवित्रे कारयेद् बुघः। 
ते निधायार्धपात्रेषु शन्नादेवस्विपः क्षिपत् ॥ ` 

पवित्रे स्थ इति यज्ञुः शाखामेदेन हयव स्थित, पवित्रे स्थो वेप्णवौ - 
वायुवौ मनसा पुनत््विति; सथा पितरि स्था वैष्णव्यौ इति । भत्र 
च पवित्र स्थ इति दिवचनान्तोऽपि मन्तः, त्रित्वयुक्ते पिड्यपवित्रे- 
ऽपि प्रयोज्य एव, पाशाधिकरणन्यायादिति ककः | ५३ 
ध भन्ये तु बहुषु दिवनस्यासाचुष्वाल प रव, मेष्यधिकरणन्यार. 

स्थाष्ुः । ५ 
शत्र कात्थायनादिमिदेश्चपृणमाखग्रकरणे समन्त्रकस्य पवित्रकर 

णस्यास्नातत्वाश्टादधे चोपदेशातिदेश्वयोरमावादमन्त्रकमेव, प्रयो 
गास्पू छेदनमिति मेयिलाः । तन्न । उदाहृतप्रचेतोषचनविरोधात् । 
अत्र चन ब्राह्मणसमेदेन पात्रभेदः, किन्तु देवतामेदेनेव । वेश्वदेषिके 
व॒ देवतेक्येऽपि पक्दयं तथा च ~ 

पादूममास्स्ययोख्क- 
विद्वेदेवान् यवैः पुष्पेरभ्यच्यांसनपूवंकम् । 
पूरयेत् पात्रयुग्मं तु स्थाप्यं दमेपवित्रके ॥ 
शक्नोदेषीत्यपो दथाधषोऽखीति यवानपि ॥ इहि । . 

तथाच्दवेदे हालाके देवनां पत्रे त्वा पयः क्षिपेत्” इति द 
ढे शति वीण्ला, अघप्रद्ित्वे पव सार्थका मवति। वीणी पात्रप्युप- 
कटेपयेत्, वेदवदेवे पकम् , पएकेकमुमयन्र वेति मानकेत्रायणीवषचने 
एकमप्युक्तम् , अतो विकदपः। पकेकमु मयत्र वेति पात्राङाभा्ेष. 
यम् । एकब्राह्मणपक्षे इदमिति तु हेमादिः। भर्धपात्रसथापनं च ब्रह्य. 
णाति न इति मदनरत्नः। एषं पाज्राणि निधाय तेषु पवित्रनिधानं 
अ हृत्वा पकेकस्मिन्पातरे “शाप्रोदेवो"रिस्थनयचीऽप भासिश्बृति ! 
तथा च॒ मविष्यपुरागे । $ 

रमि ९५ 



२११ भीरमिश्रोदयत्त भादुप्रकाप्र 

शजोदेवीरभिषय इत्यु पूर्येल्ररेः । 
उदङ्मुखो यवोऽसीति देवपान् यवान् क्षिपेत् ॥ 
कति लाक्लोति स्रम्बेण पल्येकं निवपे्तिक्तान् । इति । 

अत्र प्रहिपान्न मरभ््रावुच्तिजलालिश्चने जेया करणत्वा । 
भादवरायनेन लु "“छन्नोदेवी'"रिस्यनेनायुमन््येहिस्यु क शन्तादेवी- 

रमिष्टय ईत्यतुमग्वितासु तिललानावपतीत्यदिना । वदा तु संहदेष- 
मन्त्रः दाकयत्वात् । 

नागरखण्डे, 
पितृणामर्धषात्रषु दये च जलं क्षिपेत् । 
तिष्ठसि सोमदेवत्यो गोसवो देवर्निमिहः॥ 
अ्रज्ञमद्धिः एकतः स्वधया पितृनि्मल्लोक्ान्धीणाहीति। 
पृथक् तिद्छंश्च तत्रेव पिवृतोर्येन यज्ञतः ॥ इति । 

त्रैव वेतिष््दा्नोदेषौध्यनेन मन्बरेणेत्यथेः । मन्ते पाठविशेषश्च यथा 
प्यं ष्वबस्थितो केयः। 

अत्र यवतिलाबापानन्तरं गन्धपुष्यप्रक्षेषः कायं इ्युक्त- 
श्ौरपुरणि । 

शन्नो देष्या अङ क्षिप्त्वा सपवित्रे तु माञजने। 
यथान् यथोलीति वथा गन्ध पुष्पं च निक्षिपेत् ॥ 

ब्र्धवुष्ववक्षेपमन्तर उक्तः- 
चतुरं्चतिमते । 

ढे दे पवित्रे देवानां पत्रे इृश्वा पयः क्षिपेत् । 
श्नोदेवीति वै तोयं यवोऽसीति च वे यवान् ॥ 

तथा | 
` धौश्चतेति च वे पुम्यं गन्धद्वारेति बम्दनम् । 

पुण्धूपादिभिः पूज्य देवपाज्ञाणि मानवः । 
अच्मविराब्देन दपोऽपि क्षृहाते । गग्धाहुपचारानन्तरं उत्प- 

वनन -- 

मते न्नायपीयसूत्र । 
घुमनस्श्नोत्पूष यवान् भरक्षिष्येति । 

उदङध्न्ञिपानन्तरं “यषाऽसी"व्यादिना मन्वेण तत्र यवान् पक्षि. 
व्व “प्रीश् ईस्यनेन खुत्रत्रलः पुष्पाणि निकाय पोक्षनीवतुष्पचनं 
हृस्वा वयमाणपरक्रणाध्येदानं कुयोदित्यथै ईटि देण | 



अधेतंपादनमकारः । १११ 

अनन्तरं केतास्यद्पात्राणि साविद्याभिमन्त्रभीयानि । साकितवो. 
दकपात्रममिमन्छयेतिमेतरसत्रात । 

पद्ममात्त्ययाः, 

शन्नो देर्धस्वपो दथाधवोऽलतीति यक्नपि। 
गस्वपुभ्वेस्तु सम्पूज्य वैदवदेव प्रतिभ्यस्तेत् ॥ 

वेदवदेषन्राक्षणं प्रति पुरता न्यसेत्, स्थापयेदित्यथैः 
, बौधायने विशेषः । 
दक्षिणेना स्वधापात्रं स्थापयेत् । भमागन्तु वितर देवयानाः, 
तिशोखि सोमदेषत्यो गोखबो देवनिर्मितः । 
प्रज्ञमद्धिः पृक्तः स्वधया पितृरढूलोकान्ध्रीणादि नः स्वधा नमः ॥ 

इति तिकानोप्य “भशुऽ्वाता ऋतायते मधु श्चरन्ति सिन्धवः । भा. 
$वीमैः सम्स्ोषधीः” मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव ८ रजः, म. 

१ (~ (4 ५ छ ९, , + ९ ५ 
छधारसतुनः पिता । । भुम (जो बनस्पतिभेतुभां स्तुवः । माभ्वी- 
गधो मन्तु नः” । “सोमस्य त्विषिरसि" शज्नोदेवीरयिष्टय मापो 
मवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः । पतैः स्वधां भिधीहृत्य निरस्तं 
भभुचेः शिर इति किञ्चिन्निरस्य गन्धपुष्पाक्षतेः पितृभ्यो नमः पिता. 
महेम्यो नमः अपितामहेभ्यो नम हत्यचंयित्वा वर्मः प्रस्थापयेत् । 
यस्याबमर्थः। अर्चि दक्िगिन अन्वाहयपथनस्यावखस्यस्य वामेदक्षि 
णतः । स्वधापात्न मध्यादकधारणायं पात्रं स्थापयिरेवा “भामागन्तु 
पितरो देवयाना? इत्यादिकं मन्त्रसुश्वारयेत् । तदनन्तरं तिलोसती. 
त्यादिना मम््ेण तिलान् प्रक्षिप्य मथुजतित्यादिभिमेभेरमष्नलिङ्गाभप. 
धंघ॒तोदकङ्पां स्वधां मिधीकुयाव्। वत्र मधुप्रकाश्कत्वात् अधं 
व्वाता" इति तृखेन मशुभरक्षेपः । स्विषिस्तेज्ञः, तेजो वै ध्रुतमिति श्च 
तप्रकाशकत्वाव् (सामस्य त्वषः रेत्यनेन बतप्रक्षपः। अपः्रका 

शकश्वात् “राज्ञे वी" रित्यपाम् । ततो निरस्तं नमुचेः शिर" ह्य 
नेन तस्मादघोदकात्कि्िदेकवे श बहिनिंरस्य विद्यो मम हत्या 
दिमश््रजयेण प्रस्यक मन्धयपुष्पाक्षतं निक्षिप्य तज्र कश्यं स्थापयेत् । 
निगमफरिशिद् कास्यारनेन तु माहितान्निकतुक षद्देश्स्ये भेच 
त्वायधप श्रा तेम वशक्षिणाभिमुखोद्लिकितलेखायां श्याचन ख 
गादिषद् दरभ्कोकेतानामद्धिः अपरम ठे च मन्त्रान्तराण्युखानि । 

यथा। 
उदिख्य दक्षिणां लेखायां इर्वा कौदाश्नमतां तुरः अकचि 



४९२ ` वीरभित्रोदयस्ये भद्धकाषे- 
(+ पयोदधिमधुधतमिभान् महाम्याहर्यापोदिष्ठीयशश्नोकदेवौ रित्ये; ५, 

दति । 
कू-पुष्पमाखा । गेदन्च्तान्नमयान् । अपुखीस्ङृष्णायक्तष्यति 

रिकैस्तंजसधातुभिविंरचितान् इति हेमाद्रिः । तांतुरसंस्यकान् यथो. 
कायां टेखायां समासाद्य अत्र चतुर्थस्य मातापर्ाथंत। वक्ष्यते भ्वतु 
यन मरातामष्टादीनवनेञ्ये 'तिवचनात् । तांश्च क्षगादिषदट्द्रन्योपेतान् 
हृस्वा मदाव्याहत्यादिभिमेन्नेरद्धिः भपृरयेत् । मह।उषाहतवश्चाभ्ये. 
तुप्रलिद्धाः । मापोदहिष्ठीय भापोदिष्ठेतितृचम् । शारीतेन तु भां 
निषेचने मन्त्ान्तरमपामुत्पधन चोकम् । उदपात्रेषु समन्थायन्तीत्यपं 
भाक्तिञ्जस्य सुमनश्चोत्प्रयेति । समन्यायन्त्यन्या, समानपूषं नधः 
एगन्ति। तसुद्युच श्युचयादाविलां समपान्नपानं परितस्थुराप इति । 
उत्पवनं च प्रोक्षणीव दिस्युकतं प्राक् । तश्च हस्तद्टयाङ्ु्ठो पकनिष्ठिका- 
भ्यां कुशपवित्रं गालवा तुष्णीमुत्पवने कायम् । 

केचितु भोक्चण्युत्पवनमन्तरेणोत्पवनं इच्छन्ति । स चं सवितुवैः 
प्रसव उत्पुनास्यच्छिव्रेण पवित्रेण सूवस्य रदिमभिरित्यादिः प्रतिश्या. 
खं भिन्नः। 

ब्रह्मपुराणे तु अं्टावघद्रभ्याण्युक्तानि । 
पष ते$धे इति भोख्य तेभ्यो वथादधाषधा। 
भल क्षीरं दधि धतं तिलतण्डुलसषेपान् ॥ 
कुश्याश्राणि च पुष्पाणि दत्वाचामेत्ततः स्वयम् ॥ इति। 

अषवतिडपक्रमात् क्षीराधषद्रभ्योपेत जल देयमिति प्रतीयते । 
इति भवपरम्पद्नविषिः । 

| सथ भकघदूानविधिः 
तज्ाघेलम्पादनोचरमाह- 
जातक््य॑ः + 

ततोऽभपान्रसम्पनस्ति वायित्व द्विजोत्तमान् । 
तवप्र चाध्यपात्र तु स्वाषहटध्यो इति विन्यसेत् ॥ 

अवमथः देवा्धपात्रसत्पातिरसिविति छताञ्जल्ििंवत्राह्मणान् पु. 
शत् | ॐअस्तु देवार्घपात्रलम्पच्तिरिति ब्राह्मणे; प्रतिवचने छते ख. 
ति सास्तीणदभखहितमघपान्रपुदुत्य “स्वाहाध्या" इस्यनेन वाक्येन 
विदवदेविकब्राह्मणानां पुरतः स्थापयेत् इति । तदनन्तरं च वेदवदे. 
विकब्राह्यणहस्ते तत्पा्ोदकप्रक्षेपः कचशेव्यः । यथाह-~- 
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कद्यायनः। | ॥ 

पकस्येककेन ददाति खपवित्रेषु हस्तेषु या दिभ्या अवः 
पयसा सभ्बमूवुयां अन्वरेक्षा उत पार्थै्कीयोः । दिरण्यवणी 
थद्वियास्तान आपः शिवाः सरस्योनाः सुहवा भवन््विस्यसवेषते- 
ध इति .। भस्यायमर्धंः । ब्राह्मगदस्तेषु सपवित्रेषु अर 
दृति या दिभ्य इति मन्त्रेण, पवित्राणि च प्रज़ृतत्वाद् यानि अन्तः 
धौनाथानि तान्येव ब्राह्मणदस्वे स्थाष्यानि भन्चिय्याश्नीघधमुपतिष्ठते 
इतिधव् । न च विनियुकतविनियगविरोधः। 

कुशा दव्यीदयो मस्ता ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः । 
न ते निमाद्यतां यान्ति विनियोज्य पुनः पुनः॥ 

इति वचनेनत्नेयीमश््रवदेव विनियुकविनियागस्यादो त्वात् अ. 
छलावित्यन्र यथादेषत नामददेश्चः । असावित्थपनोद इति क।त्यायनेन 
परिमाबिवत्वात् । अत्र पकदेवतासम्बन्धेन यावन्तो ब्राह्मणाः तावसां 
हस्तेषु तत्पात्रगताधोंपवेश्ः भ्रतिपाचः तन्न च "वा दिष्याः' इति म- 
ग्स्याच्रत्तिः । मन्जभ्रकादयजलावयवमेदात् । न च वेदिभरोक्षणमन्त्र- 
वत् क्रियास्या्तो षिहितश्वात् सष्देवमन्त्र इति वाच्यम् । तत्र भक 
इयाय बेदेरामिन्नस्वेन तथा निणेयात् । इह तु प्रकादयप्रृतजङाव. 
यवमेदान्मन्तराृत्तिरेव युक्ता _ _ . , 

केचितुया दिन्या इत्यारभ्य भवन्वितीकारास्तो जपमन्ोऽव। भ- 
कछ्ाषेष तेऽथ इति भ्धद्ने करणमन्त्र; इतिकारद्वयकरणात् । तथा 
ख मानवमेन्रायणीयसूजे परित्रे पाणौ प्रदाय दिरण्यव्णां इत्युक्तवा 
विष्वेदे्षा एष वो सधे इति । तेन करणमन्त्रस्येव अधघंदाने करणत्वं 
तश्र प्रतिग्राह्मणं या दिव्या इति अष्येमन्त्रो ऽप्यावत्तेत इत्याहुः । 
 अपरेतु या दिष्य इति मन्त्रस्य जञपाथत्वेऽपि प्रत्यधंप्रदानमाच्- 
सिमाहुः । वक्ष्यमाणब्रह्मपुराणवचनत् । 

अत्र “गन्धपुष्पैश्च सम्पूञ्ये"त्यघेपाश्रपूजनमामेधाव पुनरत 
पा्ममत्त्ययोः । श ५ 
गन्धपुष्येरखङःत्य य। दिष्येष्य घेमुस्खजेत् । इति ¦ श्वं च ब्राह्म. 

भपृजनम् । तच्च सदपान्नस्थितपविश्रप्रदानानन्तर सविशबधर्मक 
कर्ेव्यमित्याह- 
 गर्यः। 

द्त्वा दस्त पद्य पूजाद्ुत्वा च पादतः । 



२१४ वरिमित्रोदबर्यं भादभकामे- 

या दिष्य इति मन्तेण हस्तेष्वघं विनिक्षिपेत् ॥ इति । 
पादत्न्यादप्रभृति मूान्तम् । तथा च~ 
प्रचेताः । 

प्द्रभतिनुद्धान्ठ देवानां पुष्पपूजनम् । 
तश्च पव इक्षिणपदि ततः; सव्यपदे, दक्षिणजाचुनि सभ्यजायुनि 

दक्षिणकरे सव्यकरे दक्षिणांश सम्यांशचे शिश्सव्येषं कमेण, “भो 
षथयं इति मन्त्रेण विक्रेतु प्रहाक्षेणमिति" देवे प्रदक्षिण्यदश्चै. 
नात् । इति देवाषदानम् । 

पिहणां तु विदोषमाद । 
जतुकण्यः । 

ततोऽथपात्रसम्पाति घाचापिश्वा विजोत्तमान् । 
तम्र चाघपात्राणि स्वधाध्या इति विन्यसेत् ॥ 

भअधेपज्र अर्घद्रब्यनिधानानन्तरं “अणवेष्यघधंपाज्राणां सम्पि. 
दस्स्विति"” छत।ञ्जलिः पितृत्राह्मणान पृष्देव् तिः । अस्तु पित्रधपा- 
आणां सम्पत्तिरिति तैः भत्युके तेप्वधानेहितवरमैः सह पाणिभ्यां 
फकेकं पात्रसुद् घरर्य ॐस्वधाश्या इति मन्भ्ेण पितरादिन्राह्मणानां पुरतो 
यथाक्रम दक्षिणाग्रतया स्थापयेदिर्य्थः । ततो वक्ष्यमाणन्रहमपुरा- 
णवचनाद् ब्राह्मणहस्ते प्रथममपः प्रदायाधपात्रस्थितं पवित्रं च दक्षि. 
णाभ्रं दत्वा ब्राह्मणमभ्य्ध्वाधं दधात् । 

तदाह गागयेः । 

हस्ते प्रादेशामान तु जिषुदत्वा पवित्रकम्। 
अभ्यश्ये पूवेतोऽप वे दद्यात पितृदिङ्पुखः ॥ 

्रिश्तत्रिराकाकम् । पवेतोन्डधेदानात्वूषैम् । अजरार्चनं गन्धपुष्प; - 
श्वेः कास्यं । तदुर- 

वराहुपुराणे । 

गन्धपुष्पाखेन €त्वा दाद् हस्ते तिलोदकम् । अत्र विरेवः- 
कालिकपुरणे । 

भम्वच्यं विधिषद्धक्तया खष्टिभ्यायेन मन्त्रवित् । 
मध्यं दद्यात्ततः पाते्रह्वृक्षदरोद्धयैः ॥ 

सृरटिन्यायेत शिरस्त सआरभ्येत्यथंः। शिरो हि प्रथमं जायम।. 
भस्य आयत शति सतपयभ्रुतेः । 



अ्षदानपङारः । २१४ 

५त। 4 ४ 
 गारग्यन्छोक्मोतमववनयोः “शिरस्तः पादतोऽकापि खस्वगथ्य 

येतत" इति विकट्पाभिधानं वदेवपिडव्यवस्थय। ब्ेयम्। तथाच 
प्रचेताः 

पादप्रश तिपू दोन्तं देवानां पुष्यपूलनम् । 
-शिरप्रथतिपादान्तं नमो च इति ववृक ॥ 

नमो व शति माभ्यन्दिनशाखीयस्ताषत् “नमो वः पितरो रसाय 
नमो धः पितरः शोषाय नमो वः पिवयो जीवाय नमो वः पितरोस्व. 
धायै नमो षः पिर घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो धः पितरः 
पिते नमो व"इति । शाखान्तरीयोऽप्यप्रे दहोयिभ्यते । पूजाक्रमश्च- 

छ्छन्दपुरणि । 
शीषाणामादितः स्कन्धपाणिजानुपददये । 
सतिष्िगेन्धकुसुमेरथयीत पितृद्ठिज्ञान्॥ 

सश्र विशेषः प्रचेतसोक्तः “पितृन् ध्यायन् ब्राह्मणेभ्वपसभ्यं निन. 
येदिति । ब्राह्मणज्शरीरेषु पिनृन् ध्यायन्नित्यथेः। 

शाङ्कायनगष्ये च । 

पेत् यास्यवकत्रेण पित्णां परितुष्टे । 
या दिष्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध प्रदापयेत् ॥ 

याम्यवकत्रेण=दक्षिणामिमुकेनेत्यथेः। अ सावेषते ऽध इति उकं । भ- 
साग्रिति दान्रादिवाचकस्य विरोषनाम्नः परामशः । 

तथा च पदूममात्स्ययोः। 

पं पात्राणि सङ्कहप्य यथालामं विपस्तर+ । 
या दिव्येति पितृनामगोत्रेवंस करे न्यसेत् ॥ 

दति पित्रादीनां नामगोत्रं चोखचायं सपदिशन्राह्यणकरे ऽ निन. 
येदिव्यथेः। भत्र करे इव्येकवचननिदेशादेकरिमिन्नेव श क्षिणकरेऽधं 
दान करेष्यमिति सिद्धं भवति । बेजत्रापायनेन तु भञ्जलावर्ध्नं 
क तभ्यपित्युक्तम्। पत्राण्यसुदिश्यति पितः | दतत्तेऽ ध्यं पितामहेततसे 
व्यम , प्रपिताम्॒पतत्तेऽध्येमिति ब्राह्मणाञ्जलिषु निनयेदु इति । 
पत्राणीतिन्पात्रस्थानि उदकानीत्य्थंः । 

बधिष्ठः 
अ्रदक्षिणमेतेषामेकक तु पिवक्रप्राव् | 
शमोध्य नपदणोजाभ्यामेव तेऽथ इतीरयन् ॥# 



११६ वीरपित्रोदयस्य भद्रके 

इति । यकर नामगोत्रग्रहणं सस्वन्धस्य्ाष्युपलक्षणम्। 
तथा च व्याः । । 

गो्रसम्बन्धनामानि पितृणामञुकी्तंयम् । 
पकेकस्य तु विप्रस्य अधेपान्नं विनिक्षिपेत ॥ इति । 

एककस्य तु विप्रस्येति प्कदेवतास्तम्बभ्यन यावन्तो ब्राह्मणाः 
सम्पादिताः तावतां स्तेषु तत्पात्रस्थमर्घोदकं प्रतिग्राह्मणं 

पथक् पथक् । 
ददात् मन्त्र जपश्चाप्ययादिध्या आप इद्यपि। 
अमुकामुकगोतरेतन्तभ्यमस्तु तिलोशकम् ॥ 

इति वामहस्तगरहीतपात्रस्थमुदक दक्षिणहस्तपितृतीर्येन षिध. 
हस्ते निनयदिव्यथः । अत्र कात्यायनङृत निगमपारेशचिष्ट विश्चषः। 

चपमसपृरणानन्तरं तेभ्यो व्यतिषङ्कमवक्ानवद् धुत्वा दस्तेष्व. 
7 निषिञ्चत्यमुष्येति नामग्राहं चतुर्थेन मातामहादीनामवनेज्येति । 

अस्यायमथः। ये पूव चत्वारश्चमसा मधदरव्येण पूरितास्तेषां 
मध्ये य आदाद्धयश्चमसाः पितुपितापमहप्रपितामहानाम्ये परिक 
दिपितास्तेभयद्खिम्यश्चमसेभ्य इत्यथः । भ्यतिषङ्गमवदानवदूपुष्वेति । पितु. 
रघद्ान करव्ये पिक्चघपाश्रस्य पितामहप्रपितामहपाश्रयोश्ाघोद्क 
स्येकेकदे शमकसिमिल्पात्र शह्ीत्वा पित्रे ऽघदानं कायम् । ततः पितम. 
हाधपात्रस्य प्रपितामदहापित्रघधपात्रयोश्वार्घोदकस्येकेकदे शमेकस्मि 
न्पात्रे गृहीत्वा पितामहाय दद्यात् । ततः प्रपितामहार्धपात्रस्य 
पिवुपितामहार्घपाध्रयोधार्धोदकानामेकेकस्मिन् पत्रे गृहीत्वा प्रपि, 
तामष्टाया्ध दधात् इत्यथैः । अय च प्रकारो मह।पितयज्ञे इरितः । 
तज पित्र्थोपक्ट्टपताघस्येव पितुसम्प्रदानके दाने प्राधान्यं ध्तराधौ 
दकयोस्तु तन्न तत्सस्कारकत्वेन गुणभुतता तयोस्तदथमनुकश्पति. 
तल्वात् । एक पितामहप्रपिवामहाधषोरपि द्रष्टव्यम् । प्व च सति. 
संस्क।र कार दकम्रहणविस्मरणेऽ घौब्ु तिनं भवति प्रधाना्बोँदकवि. 
स्मरणे तु आवृत्तिमषध्येव । भमु्येतिन्षषघ्ठुथन्तमेकेकस्य पित्रादरनाम 
गृहीत्वा तत्तद् व्राह्मणदस्तेषु निषिञ्चेत् । चतुर्थनेकेनेव पात्रेण मा. 
तामहादिभ्यद्खिभ्योऽघदान कुयात् । ददं च न नियतम् , अन्यथा “व. 

डष््थान् दापयेत् तत्र्यस्याचुपपत्तेः । तेन मातामह नामरचत्रयमपि 
मषत्यव । पात्राणामनुमन्त्रणमन्न नषेदाने मश्वास्तरम् । या दिष्वा 
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श्यस्य ब्राह्मणहस्तगकितोदका तुषश्व्रणे विमियोगं चाह । 
भद्विक्ायनः। 

पितरिवदम्ते ऽय, पितामहेदं तेऽध्यै; प्रपितामषेदं तेऽ्यैमिस्य 
दुषु ताः प्रतिग्राहयिष्यन् खह्ट्स्व धाद्या इति प्रसृष्टास्वनुमन्बितासु 
५या दिण्वा मापः पयसा सम्वभूधुया अन्तरिक्षा उत पार्थिवीयः। 
दिरण्यवणा य्ियास्तान भाप; शिवाः शं स्योनाः सुहवा भवन्तु" 
दाति । ताःञ्पाज्स्था भाषः, बह्मणान्प्रतिग्राहयिष्यन् सङृर्सवधाभ्यो इति 
मभ्वं जपेत् । पितरिदं तेऽष्यमिध्यादिभिः प्रतिप्राहयेद्-दथाव् । तासु 
प्रष्टा आक्षणदस्तेभ्यो भूमिं गताञ्यु या दिष्या इत्यनयखनुमन््र 
त् । भनुमन्रणं च सषा सहदेव काय, शक्यत्वादिध्युक भाङ् । 
यमेन तु अधदान तुष्णीं करघयमिन्युक्त “ततः सलिमानीय तुष्णीं 
दथ्यात् पविन्रधत्" इति । पविक्रादिसकठार्चद्भ्यसदहितमिष्यथेः । 

यत्वत्रादवदछाथनगृह्यकारिकायां स्वघाध्यो दव्वष्यास्तानु पीती 
निधेदयेदिति पित्रधदाने उपवीतमुक्तं, तत् “तिलाम्बुनाचापखष्यं 
दथदशध्यादिकं द्विज" इति वराहपुराणविरोधाज्िनूलम् । समूलस्वे चा 
भाद्वलायनशालिपरम् । इत्यघदानम् । 

भथ सन्लक्रप्रहमम् । 

सश्र कत्यायनः 
प्रथमे पत्र सल्लवान् समवनीय पितृभ्यः स्थानमसीति ग्युभ्ं 

पात्र करोतीति । प्रथमे पत्र न वेदषदेविक्षे । तथा च~ 
्रचेताः | 

प्रथमे पितृपत्रि तु सबोन् सम्भूतसंलान् । 
पितृभ्यः स्थानमिस्युकत्वा कुर्याद् भूमावधोसुखम् ॥ 

अत्र वन् इति ख्ेश्ाष्देन पितुपान्नगता एव सस्रा गह्यन्ते न 

देद्वदेविकपात्रस्था अपीति । तथा च याद्ववदक्येन काण्डायुल्मयत 

देभ्वकेविकमभ्याद्यथेने विधाय पश्चात्येडयमधेदानमुकत्वा “दत्वार्धं 
सख्ांस्तेषां पत्रे श्वा विधानतः । पितृभ्पः स्थानमसीति ग्युभ्जं 
पात्र करार्यध"ईति तेबामित्यनेन सवेनास्ना पितामह पाश्रस्थसंखवा. 
णामेवा्श्वाद् । भव इति भूमो पृवलिखितप्रेतसे वयनात्। संललषाः= 
पात्रलहम्ना भपप), ब्राह्मणदस्ताङ्कुखिीववरनिःखतम्धोदिक घा । 

र केचित् । 

शश्मिर८ 
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(दत्वा सद्चवांस्तेवाभमिति वहतां सक्चकाणां पितृपात्रे करणि. 
धानात् पितामहप्रपितामहपाश्रयोरेव संसथोपादाने च बहुवच्नानथ. 
कयात् , ^्रथमे पितृपत्र तु सर्वान्सम्धूर्य क्षश्चव।+निति संपद. 
स्यालामश्स्या्च [पितामहादिप्रपितामहयोमातामहादित्रयाणां चेव 
पश्चाघपात्रसखवाणा सम्भरणं काथमिस्याहुः । 

अपरे तु पितृपात्रे पितामहप्रापितामदाघपात्रसंस्रवानेकीषस्य 
पितृभ्यः स्थानमसीनि' तत्पात्रस्य न्थुष्जीकूरणम् , बहुवचन त्वव- , 
यषापक्षप्, मातामहानापप्येवा पेत्यतिषेशेन मातामहपान्रमपि पि.. 

तुभ्य स्थानमसीत्यनृहितेनेष न्युञ्जं कावेमिलयाहुः। 
सल्वद्रहणप्रकारमाद- 

यमः ॥,. [ [ 9 [ ~प (| क 

वेदकं प्रथमं पान्न तस्मिन् वेतामह न्यसेत् । 
प्रपितामहं तनोन्यस्व नोदरज्न च चालयेत् ॥ इति 
एतच्च न्युव्जीकरणं कुशान्तरेतायां भूमौ कस्त्वम् । 
तथा च हन्रातः "कुयोह मेस्वधोमुखः" मिति । 

अत्र पात्रभ्युम्ीकर्णमूमेः खमनश्त्रक प्रोक्षणमाद- 
दक्षः । 

शयुन्धन्तार्ढलोका शति तु सिञ्चेद् भूमि क्षिपेत् कुशान् । 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युभ्जं पात्रं करात्यधः॥ इति । 

शुन्न्तारललोकाः पिठृषदना इत्यतदन्तं यज्ञुः, वाक्यपरिषृर्तैः। 
शङ्कधररक्ाशेते तु कात्यायनवचनेऽ्पात्रनयुभ्ीकरणे मश्व्रान्तरसमुक्त 

शुन्धन्वाटरोकाः पितृषद्ना शत्येकद्शमलिच्य पितृषदनमलीति 
भ्युभ्जं पात्र करोतीति । 

एष्देशंन्उत्तरदेशप् । तथा च- 
मात्स्यपादूमयोः । 

या दिष्येत्यधमुत्षञ्य दद्याद्रन्धाहेक ततः। 
वस््ोत्तरं चानुपृथे दश्वा सस्रवमाहितः ॥ 
पितृपात्े निधायास न्युष्जपुचरतो न्यसेत् । 
पितुभ्यः स्थानमसीति निधाय परिवेषयेत ॥ 

अस्वाः । या हिभ्या इति बधे दत्वा । पितृपात्रे सञ्लवमध्याब्. 
षम्। भदितः=भादौह्ृश्वा निषायनन्तरं भ। ददेशादु्तरतो भ्युष्जं तम्य. 
सेद् । पिवुबराक्षणस्योत्तरस्वां दिरीति कल्पत । भख्वातात्कक्ः 
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तजिहितत्वाश्च तस्यैव व।मपादवें इवि धदविवेकः। वा दक्षिणा सा 
रची या पूर्वौ सोश्तरेति पिन्वामिष्टिमुपक्रम्य ब्राह्मणश्रुतेखः 
राप्राचीदिगिति गदाधरः । वैदवदेविकदिजपङ्केदतरः पषेति देमाद्िः। 

नागरल्तण्डे च-- | 
अधोमुखं तु तस्पात्रं विजने स्थाप्येत्ततः। 

तदितिन्यस्मिभ्पितुपात्रे सस्लवाः सगृहीताः। विजनेनश्राञ्चीयद- 

ध्यानयनापनयनपरिषेषण। दिकं जनक्तंवरणदाषरदिते । अत्र रचे. 
तचा विश्चष उक्तः । 

अधंसद्लवपात्र तु शुन्धन्ताभिति खस्पृशेत् । 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युभ्ज कुयोत् पवित्राणि भद्वतेः षप. 

वित्ैः सदार्घपाध्र श्युभ्ञे कुयात् । 
वेजवापगृह्य तु भं दत्वा अनस्तशमेव शेषस्य कुरो निनयनं 

डतम् । पिवृभ्यारश्षय्यमसित्यति शेषं दर्म॑ष्ववनेजयतीत्युकस्व। 
पिताम्ादिषु म्षेदानस्याक्तत्वात् । दमेषु इतिन््येत्रु दमघु अर्घ 
पात्राणि स्थापितानि तेश्वित्यर्थः। तदनन्तरं च तानि पाज्राणिं 
धैव स्थापयेत् । 

तथा च॑ मे्राथणीये शिष्टम् । 
धिवि निनयेदभ्युकष्य प्रत्या खादेयेदिति । 
यश्र पृचमधेदानाथमासादितानि अधे दत्वा तत्रैव पुनराह 

येत् , व्र्याल्लादनशब्दात् । 
अत्रिणा तु सन्लषाणां प्रथमे पात्र चप्रहं स्त[कृ]खा रधावाच- 

भात्पूवेकाड तेषां परतिपात्तिश्का। 
अपसभ्य ततः त्वा पिण्डा समाहितः। 
क्षिप्ता दमपवित्राणि मोचयेत्संस्लवां स्ततः ॥ 

श्वं च ससवधारण पाननस्यात्तानस्थापने एवोपपद्यते न न्युभ्जी- 
करण । अतो$नेनाथादुत्तानस्येव संसवपात्रस्व स्थापनमुक्तं मवति। 
अस्मिन्पक्षे सक्ञवाधारीहृतस्व पितृपाश्रस्य पितामहपात्रेण न्युब्जे. 
नोत्तानेन धा पिधानं कल्तेभ्य तदुपरि प्रपितामदपात्रम्। तथा च 

कात्यायनः । 
[ -4 % [] क (| 

पेवृकं प्रथमे पाञ्च तस्मिन् पेतामषं न्वसेत् | 
प्रवैतामहं ततोन्यस्य नोद्धरे्न च चारयेत् ॥ ¶ति। 

भश्च पुत्रकामस्य विशेष उक्तो ¶दक्ञातातपेन । 
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अथमे पितृपात्रे तु स्वोन्लम्भूत्व संक्वान् । 
अनाक्ते बधनं पञ्चास्पुत्रकामो भवेद्यदि ॥ 

भश्च संसवामिमन्त्रणे सुखाञ्जने च मन्त्रः काल्यायनेनोखः । 
अध्य स्वधया हत्युक्षरवा संसवानमिमन््रेयव् । 
ये देवा ईति मन्तरेण पुत्रकामो सुख स्पृ्चेव । 

ब्रह्मपुराण 

तेष्वधेपा्स्थेषु संखवेघु सन्योदकासेकेन तान्यधैपात्राभि 
स्पूं तेषूदकेषु पुत्रकामेन यजमानेन स्वमुखप्रतिविम्बादलोकने 
कायेमित्युक्तम् । 

तेश्च सशलवपतरष्ु जलपृणषु तद्रह्लः। 
पुत्रकामो सुखं पद्यग्मन्जं पवोमुलो जपन् ॥ 
छयुभ्धन्ताछलोक्ाः पिदृषदनाः पितुषदनमस्ीति चं | 

भल्पूणोऽ््जङान्तस्पूणां इति देमादिः । 
मागरखण्डेतु 
आयुष्कामस्य यजमानस्य सलवोदकेन नेत्राभ्युक्षणयुकम् । 

पिवृपत्रे समाधाय स्धेपात्राणि कत्लशः। 
 आयुष्कामस्तुतल्ोयं लोचनाभ्यां परिक्षिपेत् ॥ 

प्रथमे पश्चि एकीडृतं सस्षवोदक हस्ते गृहीष्वा “भाषः शिवाः 
कि्तमाः, शान्ताः शछान्दतमास्तास्ते कृण्वन्तु मेषज्ज"मरिति मन्त्रेण 
प्राङमुखोपविष्टस्य यञ्जमानस्यान्येनाभिषकः क्रियत इति षाञ्जलने- 
पेनामाशार इति हेम्रिः। एतानि च भुलाञ्जनादीनि काञ्यानि क. 
माणि पुदषाथानि धाद्ानङ्गभूतानि प्राङमुखन यश्चोपकीतिना यजम।- 
नेन कार्याणि पतन्ुखमाजञनादेः काम्यश्वान्नित्यवत्छताधपात्रसकव. 
ध्रतिपक्तेबाधः। प 

अरिणा तु गन्धवुष्पादिभिरम्यचितप्रदेदो पात्राण्यपास्य स्युभ्डी- 
करणं, भ्युभ्ीकतस्यार्थतस्य मन्त्रणेवापिधानम् अपिधायकपान- 
स्वाप्यथेनमुक्तम् । 

गन्धादिभिश्तद्भ्यश्यं तुतीयनापिधापयेत् । श्येव चेयम् । 
। 

भ सतस्तेषवधपानषु सापिघानेषु वरे पितृन् । 
पूजये त्पितुपृषे तु पाधाष्यकुसुमादाभेः ॥ इति । 
पतन्युभ्जीहृतं पागुखानकरणान्न लाङनायम् । 
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अन्राह्ावस्तन्यः। 

नोद्धरेत्प्रथमं पत्रं पिणामघंपातितम्। 
आवुतास्तन्र तिष्ठन्ति याधद्धिप्रविख जनम ॥ इति । 

भत्र यावद्ठिप्रविल्जंनमिति स्वगृशयुत्राक्पात्रो्ानकरणकाले- 
पलक्षभाथेम्् । इदडरणे दोष भाशललयनगृषये । 

डदद्धरेधदि तत्पात्रं ब्रह्मणो क्षानदुबंलः। 
भमोज्य वद्धकेष्ट्ाद्धं कुदे पितृगणे गते । 
उशनसापि उद्धारने दोष उक्तः। 
उश्तान विब्रतं वापि पिदुपत्र बदा मेत् ॥ 
भभोभ्यं तद्धवेदक्न क्षैः पितृगणेरीतेः। 

बिदृतम्डद्च।दितम् । 
तषा । 

पात्रं शष्ट ब्जन्त्याश्चु पितरः ्रशयन्ति च। 
उदुषृतमिति सम्बन्धः । 

भथ गन्धादिदानम् । 

वैजवपिशृह, 
तस्योपरि कुशाश्दर्वा प्रदथादेषपूवकम । 
गन्धपुष्पाणि धूपं च दीप वस्त्रोपवीतक ॥ 

तस्यनभयुभ्जीहतस्य पितृपात्रस्योपरि कुशान्डत्वा गन्धपुष्पादीौ. 
नि वस्था अनन्तरं वैदवदेविकनत्राह्मणकरे गन्धादि दद्यात् । 

. . विष्णुनारवलङ्करणमन्युक्तम् । 
निवेद्य चानुङेपनवसयुष्पालङ्करधूपेः शक्त्या विप्रान् स्म. 

अश्वति । 
विष्युषमतिरि- 

निवेद्य वि्रषु ततः पाद्या्यौं प्रयतः कमाव्। ध 
गन्पेः पुष्पैश्च पूपेश्च वश्याऽऽप्यविभूषणेः ॥ 
भचयेद्कह्यणान् शक्तया भहधानः समाहितः । 
भदौ लम्थेयद्धिप्रन्वेदधदेवनिषेशिताम् ॥ 
निवेशिताञ्च पित्र्ये ततः पश्चात् समश्चयेत् ॥ इति । 
कोकते तु अरञ्जनादशेयोरपि ध्रदानघुक्तम । 
गम्धमास्यधूपाञ्जनाद् शेभरदीपस्याहरणमिति । 



२१२ वरिमित्रोदयस्यं भाद्भकाते- 

यन्राहर्णस्थ दषटार्थेत्वाद् ब्राह्मणेम्यस्तदेयमिस्युक्तं ` भवति | 
पतङ्कन्धादिदानं च देवतोदेशनेव तद थिष्ठानभूताद्जकरे कचेभ्यम् । 
ग तु दविजसम्पदानक मित्युक्तं सम्प्रदाननिणेये । 

याहवश्क्येन तु गम्धादिदानस्योदकपृवेकर्वमुक्तय् । 
दत्वोदकं गश्धमास्यं धूुपदानं सर्दीपकम् । 

गौतमेन तु विभ्युपदिष्टानां सवद्।नानामुदकपृवेकस्वमुक्तम् । 
धश्रमिक्षादानमप्पूवेम् । ददातिषु वेवधम्बेष्विति । तथा सवौ. 

ण्युदक पूवाणि दानानि विहारवज्ञेमिति । भत्र विशेषो-- 
शक्षपुरणि- 

श्वतचम्दनकष्यूरङुङूमानि मानि तु । 
विलेपनार्थं दयान यश्चान्यापिवृबह्वमम्। £ति। 

अश्र मश विधिविशषं चाद- 
भ्या ^ ^ = जवे | 

विपदित्रेकंरो गन्धेगन्धद्वारेति पृज॑येत्। 
गन्धद्वारेति मन्त्रेण विप्रे गन्धान्प्रदापयेत् । 

गन्धोवेगत पविध्रकरः अकता विप्रान् पूज्ये, रङादगल- 
वक्षकुक्षिकक्षाधङ्ञषु विलिम्पेदिव्य्थैः। अश्र विपविश्रकरषिधानं 
केपन कुषेतः भाद्धकन्तुरेव, न पुनः करगृहीतगन्धेः स्वाङ्गविदेपनं 
कुषेतां ब्राह्मणानामपि । अत एव बृद्ातातपेन । 

पवित्र तु करे त्वा यः समालमते दविजान् । 
राक्षसानां मेच्छ्राद्धं निराशाः पितरो गताः ॥ इति । 

आद्कचेरि च विलेपनकारिणि सपविश्रकरे दोषोऽमिहिवः। 
तमालम्मनम्-विलेपनम् । | | 

केचित्तु ब्राह्मणा मपि स्वाङ्कविलेपनं कुर्वाणाः पवित्राणि विश्वः 
वेयुरिस्याहृः। ति 

सश्र विदषास्तर् देवरस्मृतिमविष्यतपुराणयोः । 
यश्चोपवीत विप्राणां स्कम्धन्नेवावतारयेत् । 
गन्वादिपूजा्षद्यय दैवे पिच्य च कर्मणि ॥ इति । 

यज्ञमानो नावतारयेदित्यथः। | 
शातातपोऽपि, 

कठ्यां तिपुष्करं छत्व गन्धेयस्तु वििम्पति । 
पिवृयह्े नवे छि निराशः पितुभिभतेः॥ शति, 
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्रिपुस्छरम्=डपधीतम् । छे =विवरं विष्व सनमिरथथेः। विषुष्करध्र. 
हणमुत्तरीयश्याप्युपलक्षकं, तदवतारणे हाकवल्लता स्यात् सला च 
प्रातष्द्धा । 

सष्यदसात् परश्रमम्बर यस्तु धारयत् । 

. पकवखं तु तं विद्यरिवे पित्ये च वजयत । 
इति वचनेन । तथाश्ङ्खेनपि दाष उक्तः 

उपधीतं करो त्वा कु्याह्ाप्रानुरेपनम् । 
पकवासलाश्च योऽदनीयाल्निराश्चाः पितरो गताः ॥ इति। 

विद्ेपनं चोदुष्वेषुण्डाकार काये न तु वक्तलादिपुण्डूक।रमिति 
हेमादिः । माश्यधारणप्रदेश्स्तु बृद्धमनुनाक्तः 

उपवीतित्वमुष्खल्य कारयन्नायुलपनम् । 
न नियुक्तः शिखवनजञे माद्यं शिरसि धारयेत् ॥ शति । 

नियुकःन्थराद्धे निमन्त्रितः । भत्र पुष्यदाने मन्त्र ङक्तो विष्णुना । 
पुष्पवतीरिति,” वुष्पमिति । दथादित्यनन्तर पू्वाकथाद जुषञ्यते । 

वुष्पक्षतीरिति मन्त्रादिप्रतीकोपात्ता मन्त्रः कस्पिन्नपि वेदे न कम्यते 
तेन पुष्पवतीपदं यस्मिन्मन्त्रमभ्ये वत्तते ख मन्त्र; पुष्पवतीति व्रती 
काोपालाश्यः। सच वा भांषधयः प्रतिगुहात पुष्पवती सुपिष्प- 

लाः। भयं वो गम ऋत्वियः प्रलरसधस्थमासदव् "हति । धूपपरदनि 
मन््र उक्तो व्यासेन धूर लीत्युकत्वेति पूप ददचादिस्य्थः। यदच्यपोदं यज्ञ 
देकपूणेमास्योरहिङ्गनानोधुरमिपमकचन विनियुक्त; तथापि विलङ्खकष- 
मपि स्मात्तेन वचनेन धूपदानऽपि विनियुक्तम् । देन्द्रथा गादैपत्यमु 
पतिष्ठत शतिषत् । 

हमाण्डपुराणे ठु मन्वरान्तरमुक्तम् । 
वनस्पतिरसो दिभ्यो गन्धाद्यः सुमनो हरः। 
(र)भाहारः सवेदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ इति । 

धूपश्च ब्राह्मणसान्निष्ये वयजनादेवातेन प्रेरणीयो न हस्तवातेन । 
तथां च शातातपः, 

शस्तवाताहतं धूप ये पिबन्ति द्विजोत्तमाः । 
बृथा मवति तष्टं तस्मारूं परिधजयत् ॥ इति। 

धूपदानानन्तरं यथोक्त्रुतते खवत्यादिना प्रवसतो देयः। 
{ १ ) भघ्रेमः। 



१६४. दीरमिग्रोदयस्य भादग्रकाशचे= 

धत्रं भ्यादः-~ 
इदं अ्योतिरिति श्रोख्य दीपं शयात् लमादितः । 

पवं दीपे दत्वा वख दधात् । 
त्न धसदाने मन्वो, व्ञामावे धरतिनिधिर्वेन यज्चोप्वातदानघुक 

शतातन "युवासुवासा!६ति दधात् , तद मावे चोपर्वातिकमिति। "यु. 
धासुवाखाः परिकीत आगार्तडध्ेयान्मवति जायमानः । तं धीरा 
सः कवय उन्नयन्ति स्वार्यो मनतसा देवयन्त इति । 

अतरिणा तु वखदाने मस्त्रान्तरमुकम् । “युवं वदानि मन्त्रेन 
कशथाद्वश्ञाणि मक्तित इति । ५युवं वस्ाणि पौवला वसा युर 
च्िदामम्तवो ह सगः । अवातिरतमनृतानि विद्वक्रतेन मिज्रावष. 
शणास्तचथ इति, 

पतेषां च गम्धादिमन्धाणां देवपिश्यलताथारण्यमुकतम्- 
भविष्येते, 

गन्धद्वारातित्यनेन गन्ध दधास्रयस्नतः । 
पुष्पवत्या च पुष्पाणि धूरलाति च धूपकम् ॥ 
दीपं चद् ज्योतिरिति दैवे पिश्ये च कमणि । 
युवं वसयाणि मन्त्रेण दयात वासांसि शक्तितः । इति । 

विरषस्तु आदिस्यपुराणेऽमिदिशः। ` 
अतोऽ प्रदहेद् धूप पितूनुदिदय धमंधित् ॥ 
सङ्कीत्येसामगोत्रादि प्रत्यक च प्रकटेपयते । इति । 

यस्माद् धुपकदनिन पितृणामक्षया ठृत्तिः प्रीतिजायतेः भत दवद 
नामगोत्रादुच्चारणपूंक पितूनुदिदय ब्रह्मणानां पुरतो इृतमशुलंः 
युक गुगगालाशयुक्त धूप प्रदहेत् । त्र पित्रादिभ्यः कट्पयेत् , दित्रा. 
दुदेशन दथादित्यथेः । धूपप्रहणे गन्धादौनाघ्ुपरक्षणाथम् । तथाव 
पेमनसिः, 

नामगोत्रे समुख्चायं ददाच्छरृद्धासमन्वितः। 
पितृचदिश्य वित्रेभ्यो गन्धादीन् देषपृ्ंकम् ॥ इवि । 

यदिन पुष्पधूपदीपाश्छादनानिः सग्रह्यन्ते । अत पव 
हारीतः, 

गलान् पितृगोत्रनाम गदीरवाऽप उपस्पुदयेवमेवेतरथोर्भन्धधुप 
दौपमाद्याश्डादनमिति । दद्यादिति शेषः । अत्र च गन्धादिदने भ. 
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व्त्रोडवारणनम्तर गन्धाविदानवाक्यप्रवोगो- 
ब्रह्मपुराणे, 

इदं वः [वालः) पाचमस्येपुष्पभूपविदटेपनम् । 
भ्रयं दीपः भरकाशश्च चिदषेदेषाः समप्य॑ते ॥ 

तथा, . 
अयं वो दीप इत्युकस्था दीपं दथ निवेदयेत् । 
अनङ्गरभ्नं सख भवेदलद्यगं शमम् ॥ 
इदं थो वसखमिस्युकत्वा त्रितयं था निवेदयेत् । 

अत्र दीयमानगन्धादिस्वीकारकालटे ब्राह्मणवाख्यं देवनोक्षम् । 
५" ज्योतिरितिञ्योतिः, सुञ्योतिरिति तेऽपि चति । 

इदं घो ज्योतिरिति अयोतिः भकतः निवेदयेत् । तेऽपि नेति । 
तेऽपि विप्राः सुञ्थोतिरिति श्रशुरित्यथेः । थत्र खराब्देन आस 
गादितसस्पदाथेस्वीकारकारे स्वासनं स्वष्ये सुगन्धः सुपुष्पाणि 
सुधूपः खुकीपः स्वाख्छादनमिति ते प्रयुरिष्येतदुक्त मवति । अत्रा 
च्छादनदानयशोपवीतकाननम्तर वथाशक्स्यलङ्करणछश्रकमण्ड- 
ल्वादोनि देयानीति । तहने तु सङ्दपमात्रं तदा । सम्पादन तु त्रा 
हयणप्रस्थापनकाल एव कत्ेम्यमिति देमश्रिः। तदेवं गन्धादिष्षानं @- 
र्वा छताञजलिः भदक "आदित्या र्द्रा वस्तव” इत्येताभूचं 
जपेद् । वथा च ब्रह्मपुराणे छिङ्गदश्चंनम् । 

तानाच्य भूयो गन्वाचेपूपं दत्वा च भक्तितः । 
भादित्या खटा बसव इतव्येवामजपल्यमुः ॥ इति । 

आदित्या श्दा वसवः सुनीथा चावाक्षामा पृथिषी अन्तरिक्षम् । 
सजोषसो यक्चमवन्तु देषा ऊध्व छण्वन्त्वध्वरस्य केतुमिति। 

बिष्णुषमोतरे तु ब्राक्षणानधलोकयन्निमामूचं जपेदिर्युक्तम् । 
सम्पूज्य गन्धपुष्पायेन्राक्षणान्प्रयतः सदा । 
आदिरना रद्! वसवो हिजान् बौक्षंस्ततो जपेत् ॥ 

सञ्पृज्यगततस्तान् वीक्षयेत्। भत्र जगवीक्षणयोरेककालतेव, वी. , 
क्षस्ततो जपेदिति भवणात् । विष्णुना तु करणस्वमस्य मश््रस्योक्षम्। 
५विप्राम्लमस्यष्योदिस्या शद्रा वल्लव इति वीक्ष्येति । भस्मिन्पन्त 
बीक्षणाङ्गरवान्मन्जोऽपि परतिग्राह्मणमाबत्तते । न च वीक्षणमपि सङ 

99 मि ६ 
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देवास्तु इति धाश्यम् । विप्रसंस्कारायेत्वाद्वीक्षणस्य प्रतिप्रधानमा, 
बुतेन्यायध्राप्तत्वात् । इति गन्धादिदानविभिः । 

भथ मण्डलकरणादयः पदाथो; । 

हेमाहौ कालिकापुराणे । 

निषस्वं बाह्मणदेशाव् क्रियामेव यथाचिधि। 
पुनभू च संशोष्य पङ्करन्तरमाचरेत् ॥ 
भाजनानि ततो दथादस्तक्ोचं पुनः क्रमात् । 

भूमिशोधनमचनप्रसङ्गपतितकूशाद्यपनयनम् । भन्तरमस्मादि- 

मिः पात्रस्थापनाथ परस्परम्भूमेमयदाकरणम् । 
शश्र वविशषो भृगुणोक्तः । 

भस्मना वारिणां वापि कारयेन्यण्डङं ततः । 
चतुष्कोणं द्विजाभ्रयस्य त्रिकोणं क्षत्रियस्य तु ॥ 
मण्डलाषृतिंचदयस्य शुदस्याभ्युक्षणे स्पतम् । 

बहुचपरिशिष्टे तु देवे चतुरस पिभ्ये बृत्तं मण्डल कत्वा क्रमेण 
सयवान्सतिलान्दर्मान्द यादिव्युक्तम् ¦ मण्डलसाधनानि- 

ब्रह्मपुराणे, 

मण्डलानि च कायाणि नेवरिश्ुणेकेः शुभः । 
(१गारभरातचकया वापि प्रणातनाय मस्मना। 

पाषाणच्ुणलङ्काणि मारतं च विसज्येत् ॥ इति । 

अन्न मण्डलकर्णमेव मयादाकरणमिति हेमद्िः । 
परयोगपरिज।तस्तु नीवारचूुगादिनिा मण्डलानि इत्वा पत्राणि 

[क्ष]स्थप्य मसपरना मयादा कुयादिद्याह । 
ततः कृतान्तरायां भूमावेव मोजनपात्राणि स्थापयेत् । भूमावेव 

निदध्यान्ापरिपाश्नाणीत हारीताः । उपरिन्यान्विकवो । तता शस्त. 

शरुधि कुयात् हस्तप्रक्षालनाद्क च श्ुचिदेशे प्रक्षिपेत् । 
परक्षास्य हस्तपादादि पश्चादद्धिर्विधानकवित् । 
प्रक्षालनजल दमंरितलर्मिश्च क्षिपेच्छुचो ॥ 
पतश्च पदप्रक्षालनर्थने क्षेष्यमिति चिषशचारः । 

(१) गोरमृतिहया वापि ममन गोमयेन वा । ईति कमलकरदूपृतः पठः 
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भधाग्नोकरणम् । 

धाहवल्वंयः । 
अप्त करिष्यन्नादाय पृच्छलयन चरतप्लुतम् । 
कु दष्वेस्यभ्यवुद्षातो इरवाप्रोपिठयश्चघत् ॥ 

परतष्ठुतमजमादयद्यन्वयः। पृच्छारूपं च कात्यायनेनाक्तं “इच्बु 
त्थ घुताक्तमन्न प्ष्डत्यम्ना करिष्ये" इति । कुरुष्वत्यम्यनुह्ञात शत । 
कोम तु करोमीति भ्रः 

त्वा समाहितं चित्तं मन्वयेद् वे करोमि च। 
भनुहातः कुरष्वेति। 
बोषायने तु सग्नो करिभ्यामीति पृष्टा तेरचुश्ात इत्यथः । 
भाष्वरायने ठ उद्धृत्य घताक्तमनघ्रमनुक्ञापयति । अघ्नौ करिष्ये, 

करे, करवाणीति वा । प्रत्यभ्ययुन्ा क्रिषतां, कुरुष्व, कुर्विति । 
भापस्तम्बेन तु सरस्वट्युत्तरथाछिनां विशेष उक्तः “उक्ीच्यन्राति- 

स्वा सनगतानां हस्तेषूदकपाश्रानयन उद्ध्यितामभ्नो च क्रियतामि. 
ध्वामन््रयते कामसुवूध्षितां काममभो च क्रियतामित्यतिषखष्ट उद्धरेत् 
चहुयाच्चति" । 

उदाच्याभन्सरस्वत्युत्तंरतरवाखलनः। 

भ्रागुदञ्चा विभजते ह्ः क्षीरोदके यथा। 
विदुषां शब्दासिष्यथं स। नः पातु सरस्वती ॥ 

इति ब्ुद्धोद्धेरिति हेमाद्रिः । 
वृ्िः्भाचारः। 
पाणहोमे तु शोनके विशेषः 
अनश्चिश्चेदाञ्य युष्त्वा भवस्स्वेवाभ्नो करणमिति पृषेवत् त. 

धास्तीति । 
भाञ्यंन्तत्मिभ्मन्ञम् । पूवैवत्करिप्य इत्यादि प्रकारेण । तथा 

स्षितिनक्रियतानिष्याद्िप्रकरणेध्यथेः । अनेन च पाणिहोमेऽनुश्ा 
नास्तोति स्पृस्यथेल(रेकत परास्तम् । अजकणोहो दमे तु अन्न 
रण कारेभ्य ह्येष प्रयोग इति हेमदिः । प्रदुनश्च सर्वान् पड्धिमुर्खम्य 
प्रति षा । “अथोृशस्यानि पड्ूक्रन्य स्वोन्वा पृच्छति भप्त 
करिष्य" इति हारीताः । ् रदनश्च पिषयन्राह्मणानामेष, “वैतृकरम्बनु 
कातो जुहोति द्वद ति पाररोकेः। भत्र बिरेषा-~ 
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बिष्णुपुरागे । 

जुहुयाधञजनक्षारषजेमन्नं ततोऽनले ॥ ईति । 
यज्ञ॒ ब्रह्माण्डे । 

पुष्पाणां च फलानां च भक्ष्याणां च प्रयश्नतः। 
अग्रमुद्धुत्य सर्षंषां जुहयाञ्जातकेदाल ॥ इदि । 

 अविरोषेण दोमस्मरणं तदक्ञामावे फठपुष्पादिद्रव्यकथाडविष- 
थम् । न वेतादशविषयेऽभ्नोकरणाभाव इति जयम्तमतं युक्तम् । 

भआमभाद्धं यदा कुयंद्विधिक्षः अद्धयाग्वितः। 
तेना्नौ करणं कुया त्पिष्डास्तेनेव निषेव् ॥ 

इति मत्स्यपुराणे त्नाव्यन्नोकरणाकतेः । भथवा आपस्तस्वविषयं, 
तैषामन्नोकरणोमोसरं तदङ्गतया भ्यञ्जनक्षारसदहितान्ष्ोमस्य न 
क्ष।रखबणहामो विद्यते तथापरान्नससुशटस्याह विष्यस्य होम उक्ीची- 
नमुष्णं भस्मापोष्य तस्मिन् जुहुया चदृधुतमहुतं चेत्यादिना विहितः 
त्वादिति हेमद्निः । भय च होम आदिताश्नेः सवोधानिनो दक्षिणान्नौ 
५४आदहिताधिस्तु जुहुयाद् दक्षिणाप्नो समाहितः” इति विष्युधमोकेः। 
अधीधानिनः केवलौपासनिनश्चौपासने “अनाहिता्निभ्नोपसद”” इति 
तमेवोकतेः । अत्र चक्षारादधौ धानीति स्मृतिचन्धिकादयः । भघौधानिनो- 
$पि दक्षिणाञ्नावेव, आदिताश्चित्वाविशषादिति कल्पतसश्परथतयः। भप 
रिप्रहेणासन्निधानादिना वाग्न्यमवे विध्रपागौ-~ 

अग्यमवे तु बिध्रस्य पाणेधोपपादयेत् । 
इति मनूक्तेः । विप्रश्च पित्यपड्धिमूद्धन्यो देषविप्रमुद्धेन्यो वा । 

पिष्ये य; पड्किमुद्धन्यस्तस्य प णावनश्चिकः । 
हत्वा मन्जवद्न्येषां तृष्णीं पात्रेषु विक्षिपेद् ॥ 

ति निरन्निको यदा वित्र, भद्ध कृयौत् तु प्वेणम्। 
अग्नोकरणवस्तत्र होमो देवकर भवेत् ॥ | 

इति शर्मपोकेश्च । अत्र ख चिकरपा न सञ्चयः, अङ्गमूताथिकर. 
णायुरोधेन प्रधानावृचेरन्याय्यत्वात् । तत्रापि पितृमातामदभादयो- 

 आंक्यणयेह भाव्रचिः, गृह्यमणविदषश्वात् , अमेदे तु तन्त्रम् । एव 
भदधद्धये वेदवदेविक वन्धत्वे देदवदेवेऽभ्रो करणयपश्चे लष््देव, मेदे वु 
मेदः । भग्नौ तु तर्करणे खर्द् तस्थम्। मथवा यद्। बरहोपवीौवस्वहाः 
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कारितिकरेभ्यतय। क्रियते तद् देवे, यद्। प्रा्ीनावीतस्वघाकरिति, 
कश्ेष्यतया तदा पिश्ये, इति व्यवस्थासम्भवेऽभ्यवस्थाय। अन्याभ्य 
त्वादिस्याह हमद; । आदवलायतसुतरे स्ेपिज्रदिन्राह्यणेष्विस्युक्म् । 
अभ्यजुक्ञायां पाणिषु च षेति बहुववनात् । भन्रान्येकाइतिर्विभञ्व 
देया प्रत्येकं वा हि दे भाहुती इति श्त्िजत । ननु- 

आहत्य दक्िणन्नि तु होमाथं के प्रयन्नतः। 
मम्भ्वये लौकिकं वापि जुहुयात् क्म॑लिद्धये ॥ 

इति षावकीये लौकिक च्चिश्रहणात् कथमग्म्यभावे पानिविधिरि 
ति बत् । न । तस्यावस्तथ्याभ्निपरत्वा दिति कत्पतहः । 

आहत्य दक्षिणानि त्विति सममिमभ्याशारात् स्ांधानिनः प्रवा. 
सादिना दक्षिणाग््यदखन्निधाने रोकिकाञ्चिविधानं ईति स्यतिचन्विक- 
कारादयः । तस्मादस्स्यग्भ्यभावे पाणिविधेरवकाशः। 

भापस्तस्बीयास्तु मग्न्यभावे सर्वदा लोकिकाभ्रावाचरम्ति । 
आदवरायनशुद्यपरिशिषटे तु 

सन्वष्टकयं च पूरवेधमालिमास्यथ पार्वणम् । 
कास्यमभ्युदयेऽष्टम्यामेकोदिटमथाष्टमम् । 
चतुष्वायेषु साद्चीनां बहो होमो विधीयते ॥ 
पिष्यग्राक्चणहस्वे स्यादु चरेषु चतुष्वंपि। 

इति भर्धिपाण्योव्येवस्था उक्ता सा माद्वलायनानामेव व्रहष्या। 
“अग्न्यमाषे तु विप्रस्य” इत्यादि लाक्यविरोदिति बहवः । 

= अत्र जन्बछक्यम्-मन्वषटकाशाद । परेगुभ-अष्टकापू्वद्यः स्तम्यां करिः 
यमाणम् । मासिमापिन्प्रतिमास् इष्णपल्ञे क्रियमाणम् । पवणम्ज्जमावा- 
स्याधद्धम् । काम्यमू-प्रतिपदादिषु चनकामनया क्रियमाणम् । अभ्यु. 
दयेन्पुत्रजन्मादो । भषटम्याम्-तनत्र विहितमष्टकाधाद्धम् । एकोदिश्म्-घलपि 
ण्डोकरणम् । यदो त्र तत्सस्वाद् , मुख्येको दिरेऽग्नौकरणाभावादि- 
वि हेमादिः। ६ 

बहदचभध्यकाररू्वविशेषारलवेसि्मिन्ेकोदिषे ऽपाणिहोमनराह । ` 
पाण्यभावे चाजकणांदहिषु कायम् । 

वथा ख मस्ये । | 

अग्यभावे तु विशध्रस्य पाणो वाथ जलेऽपि षा। 
भजकर्णेऽप्वकणे वा गोटे वाय रिबत्तिके ॥ ,, 
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अजकणे इति करपतरकामङ्पमदनरक्ञाक्षे पाठः, सोऽप१ाठ,, 
शङ्खविरोषाद् । 

शङ्खः । 

अजस्य दक्षिणे कर्णे पाणो विप्रस्य दक्षिणे । 
अष्छु वेव कुशस्तम्बे भनि का्यायनोऽत्रवीत् ॥ 
रजते च सुवणं च नित्य वस्ति पावकः ॥ ईति । 

अद्धि कात्यायन ईत्यमेहोक्तेः स्तुत्यथा। मत्र यदचपि तुख्यष. 
द्विकरपः प्रतिभाति तथापि “भग्न्यभवे तु विप्रस्य पाणविषोपपा. 
द्येत्" इत्यत्रषक।रप्रहणात्पाणिपुख्यस्तद् मावेऽजादय ईति हेमादिः । 
समिकटप इति बहवः । भप्यु होमस्तु जलसमीपे धाद्धकरणे। 

विष्णुधमाों तरे चाप्डु माक्षण्डयेन यः स्मरृतः। 
स यद्।ऽं समीपे स्याच्छ्राद्धं ज्ञेयो विधिस्तदा ॥ 

इति मद्नरक्ञ क्ाप्यायनेनोकतेः । अत्र च य।क्ञवरकयेन पिवुयश्चवदि. 
प्यनेनाप्नौोकरणष्ठामे पिण्डपितृयश्चधमोतिष्ेशः छतः । ते च धत 
आ।पस्तम्बेनाक।। । 'दुक्षिणाप्रागन्रदे मदक्षिणमर्ि परिस्तीयं दक्षि 
ण आन्वाष्य मक्षणनापस्तायशस्यादिना। 

सुयदेनापि परिक्मूह्य पयुशष्य परिस्तीये दश्चिणं जास्वाच्य यज्ञो. 
पीती भाङक्ीनो मश्षणिन जहातीति । 

भल्लायनेनापि । प्राचीना्ीतीष्मसुपलमाधाय मेक्षणेनावहावा- 
वद् नसम्पहा जुहुयादित्यादिना । 

हारीतेन तु विशिष उक्तः। सामितन््रेण प्राङ्मुखो मेक्षणेनाहूति' 
हयं हत्वेति । उभितन्त्रेणर्माहूतिद्वयाथं पकेषसामेदिति स्मुतिबनि, 
ककारः । 

ब्रह्माण्डपुराणे समित्रयपुकम--. 

दधातु समिधास्वन्लस्तास्मिन्प्रादेशमातिकाः। 
ध्ृताक्ताः समिधो हुत्वा दक्षिणाग्रा समन्त्रकाः ॥ इति । 

छमिह्ठक्षभमाहिके परिमाषायमुकम । समिददश्क्चास्तत्रेव- 
पठाशफस्युन्यप्रो बण्डक्षादवत्थाविक्ङ्कताः। 
उदुम्बरस्तथाबिस्व्चम्दनं यद्धियाश्च ये॥ 
खरो देवद। खश्च सारश्च खदिरस्तथया। 
पराद्य कण्डाकेनन्चेव यद्वियायेनकेषन॥ 



अप्नौकरणेतिकतंब्यता । २३१ 

पूजिताः सामि््ये ते पिवृणां वचन यथा | 
अनहास्तु- 

गेभ्यातको नक्तमालः कपित्थः शाद्मलस्तथा । 
नीपो विभीतकञ्चिव भादकमेणि गहिंताः ॥ 
चिरबिल्वस्तथा रङ्कस्तिन्दुकाञ्नातकौ तथा । 
विट्वकः कोविदारश्च पते द्धे विगर्हिताः ॥ 
निवासाश्चव कीटानां गर्हिताः स्युश्यक्ियाः । 
अन्यां शवविधान् सर्वान् धञ्यद्वे अयक्ञियान् ॥ 
फल्युन्काकदुस्बरिका । रडः=हिमारकः । 

अथ देवतामन्त्रादयः । 

मनुबहत्पती--. र 
यन्न; सोमयमाभ्यां ख छत्वाप्यायनमा दितः । 
विद्ानेन विधित पञ्चात्सन्तपयेशपितन् । इति । 

अग्न्यादीनां प्रथमं शोमेनाप्यायनं हत्वा पश्चाप्वितृभ्यज्ञ्िस्य- 
थः । अश्र यद्यपि सोमयमाभ्यामिति दन्द्ा्रवतुथ्या व्यासक्तं देव 
तास्व प्रतीयते, तथापि न तद्िवक्षितं, व्रस्येकदेवतात्वावेदकमन्त्रा- 
हुतिसंख्या्दीनां बहुं दशनात् । किञ्च षष्ठ्यथ एषा चतुर्थी; अन्य. 
थाप्यायनपद्(निन्वयापत्तः । दद्यते च पाठान्तरमपि “अश्चिस्लोमय- 
मानां च"'ति, सस्मात्प्त्येक देवतास्वम् । अतर्व- 

यमः- 
धश्रये चेव सोमाय यमाय जुहुयाचचतः। 
अश्रये हभ्यवाहाय स्वाहेति जुहयाखविः ॥ 
सोमाय च पितृमते यमायाद्धिरसे तथा ॥ इति । 

माकृष्डेयेन दे आहुती, 
अद्रय कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहुतिः 
सोमाय वे पिठुमते स्वाहेत्यस्या तथा मवेत् ॥ इचि । 

वैशब्दः पाद् पूरणाथों न मन्त्रान्तगतः। एतदेषविषरीतमाह- 
गाभिलः 

मेक्षणेनापघतं ज्ुहूयारस्वाहा .. सोमाय पिवृमत इति पू, सधा 
हाप्रये कव्यक्षाहनयेति दितीयम् । अव ऊर्वं प्राखीनाबीतीति- । 
ऊष्वैमिर्युकेः पृथे यष्ठोपधीर्ताति गम्बते । 



४६४ वौरमित्रोदयस्ष .भाद्धप्रकाके- 

छति। अशष्ठाथकर्थास्कार्ये दस्यन्ये। परिस्तरणं त्वद्टा्थत्वाद्वत्येव। 
अभ्नोकरणवत् तत्र होमो दैवकरे भवेत् । 

` पथैस्तदमौनास्तीये तो ह्यभ्िसमो हि खः॥ 
इति यमोकेशच । 
पयस्तदर्मान्ज्परितः स्ेतोन्यसनीयान्। "पुश्य द मानास्ती्ं!ति 

कचित्पाटस्तदा पयक्षणमपि भवत्येव । शन्मस्तु समिन्धनाथै. 
त्वान्न भघल्येष । 

कर्कापध्यायस्वु- 
परिस्तरणाद्ीनि मेक्षणान्तानि सभ्निहोमेऽपि न भवन्ति कि पुनः 

पाणो, पिण्डपिवुयक्चवदुपचार इति कात्वायनवचनेन स्वैतिकसेष्य. 
तायाः प्राप्तौ पिण्डपित्यष्वदुष्वेति पूनवेचनस्य परिस्तरणादिषपरि 
सस्यानार्थत्वादित्याहुः । तन्मतानुसारिणामाचारोष्येषम् । 

भथ हुतावकभिषप्रतिषक्तिः । 

यमः। 
देवविप्रकरेऽनन्निः इत्वाभ्नौकरणं हिजः। 
शेषयेतिितकिप्रिभ्यः पिण्डाय रषयेत् तथा ॥ 
अश्नौकग्णराषं तु पि्येषु प्रतिपादयेव्। 
इतशेष न दथाचु कदाचिदधेश्वदोविके ॥ 

अत्र कदाचिङित्यनेन यदापि वैदवदेविकाधिप्रकरे होमस्तक्पि न 
तत्र हुतशेषध्रतिपत्तिरिति गम्यते) अत पव~ 

वायुपुराे । 
हुत्वा देवकरेऽनभनिः हषं पिश्ये निषे्येद्। 
न हि स्थताः शेषभाजो विदवेदेकषाः पुराणगेः ॥ इति । 

पतेन देवधिप्रकरेऽपि हुतशेषदानमिति गौडनिकन्धोक्ते परा. 

स्तम्। इदं च यदा पाणिहोमस्तदा पद्किमूङंन्यातिरिकेषु पितृपात्रेषु । 
पिष्ये य, पड्धिमुदेन्यस्स्य पाणाषनन्निकः। 
इवा मन्व्रवदन्येषां तुष्णीं पत्र निक्षिपेद् ॥ 

इति कत्यायनेनान्वेषाभिष्युकतेरिकि प्रकाशकारः। भत्र चामन्त्रकः पा, 
रेषु प्रक्षेप उक्तः । | 

हुत्वा त्वश्नो ततः सम्थग्विधिनानेन मन्त्रवित् । 
क्वपेत्येव हविःशषमददीत समीक्ष्य च ॥ इति । 



परिदेषणप्रकारः । ३६५ 

दचषमन्न स्तेन हस्तेषु पिण्डधत्मदायेति यमनिगमपीरिष्टयेस्तु 

स्वधीतमन्धेण हस्तेषु भरक्षेप उक्तः । अनयाख विकर्पः स यथाशाकं 

व्यक्षस्थितः । पदश्चापसखन्यन कय । 
इरवाञ्नौ परिशिष्ट तु पितृपश्चष्वनन्तरमू । | 

निषेैबापसव्यनाते ध।नककः । यत्पणिा इत यच्च पत्र 

हस्तेषु ब। प्रक्षिप्त वद् दयम भार्यान्नन सह भक्न्यम्। 

यश्च पाणितले दन्तं यञ्चान्यदुपकदिपितम् । 
पएक्ीमाकेन भोक्ष्य परथग्भावा न वद्य ॥ इत। 

त्था। |. _ , 
यदन्त दूयते पाणा पज कापि निधीयत । 
भुञ्जीरन् ब्राह्मणास्तव पितृपङ्ो निधैशिताः ॥ 

इति गह्यपरितिष्टगाग्भयेवे चन।दिति देमादिः । मञ्च पात्रे वापि निष. 
यत शत्थनेन इतश्चषमुच्यते पितृपड्ाविति स्मभिष्याहारात्। मो. 
ञय।श्नस्य वेदवदेविकेऽपि समानत्वाच्तद्धोजनविधौ वेयय्यात् । 

पतेन यद्ाद्वलायननग्याख्याङ्ृतोक्तं यदि पाणिष्वाचान्तेष्व्यद्न्न- 
मनुदिशवाति सुत्भ्याख्वाने परिवेषणातपूै भिधीयमानमाचमनं पृथक 
पणिह्ुताज्नभक्षणनिमित्तमिति तदपास्तम् । 

अन्न पाणितले दत्त पूवेद्नन्यबुद्धयः। 
पितरस्तेन तृष्यग्ति शेषान्नं न छमन्ति ते। 

इति बहुचग्रृह्यपरिशच्े निषेधाच्च । भावमनं त्वष्टा मवि. 
ष्यति वचनादिति । दरि्रोऽप्येषम् । 

बोधायनस्तु । 
हतशेषं प्रत्य “तास्मस्तु प्राशते दचाद्यदन्यस्परतं भवे" हिति 

हु तश्चषस्य पथरभक्षणमह । एतच्च बाधायनानामेवेति हेमाद्रिः । इति 
दुत्वाबशिषप्रतिप्ति । शत्यग्नोकरणम् । 

भथ परिवेषणम् । 
प्रचेताः । 

इतशेष पिवृम्यस्तु दत्ाप्नं परिवेषयेत् । 
मत्र इतशेषपदानानन्तरं शतेन दैवपूधैकमाभाु पक्मैरय इति 

मन्त्रण तुष्णा वा पात्राभिषारणमाचरान्ति । परिवेषणेतिक्सै 
ध्यतामाह। 



६३६ वीरामित्रोद्यस्य भाद्धधके- 

भनु$। 

त पाणिभ्यामुपल्लगुह्य स्वयमन्नस्य घातम् । 
विग्रान्तिके पितन् उयायञ शनक दपनि्षिपेत् ॥ 

भक्तस्य वदितम्च्पाकपान्रम् । पाकपाजोदृधूतान्नपूतपान्रान्तरमिति 
मेधातिधिः । स्वयमिति सख्यः पक्षः । पल्न्यादिरपि वक्ष्यते । विप्रा 
न्तिक उच्िद्िष्टस्पशीदि यन्न न संभाष्यते तत्र। शनकेवेथ। पात्रमेदाहि 
न भवति तथा । उपनिक्षिपेत् परिषेषणाथं स्थापयत्। 

५ ६. 
इमयोदस्तथोभुकतं यदन्नमुपनीयते । 
तद्धि प्रदुपन्ध्यञ्चुराः सहसा दुष्टचेतसः 

दुकम्-आास्थितम्। सत्तम वा तुत्ायार्य । परिवेषणं च दैवपूर्बम्। 
विधिना देवपृवें तु परिषेषणमाचरे,"दिति शोनकोक्तेः। पश्चा 

चपरिषेषणे, द्वितीयादो त्वनियमः । “यद्यद्रोचेत विप्रभ्यस्तत्तदधाद् 
मस्तरी"ति यमेन विपरेष्छादुविधानेोक्तेः कत्तरो घमभविष्यात्तस्थोः 

फटस्यानम्तता प्राक्ता स्वयं तु परिवेषणे इति । 
भायेया भाद्चकलि तु प्रशस्ते परिवेषणम् ॥ इति । 

अत्र पल्याः प्राश्चस्त्योक्तरन्येऽपि पाककतृप्रकरणेअयुक्चायन्ते । 
[ ^> 

पल्ली च सवण, दिजातिन्बः सवणांयानायौ हस्तेन दीयते इति 
ना(रायणोक्तेः । कन्तुधमेविक्षषः- 

पादूममात्स्ययोः । 
उभाभ्यामथ हदस्ताम्यामाहत्य परिषेषयेत्। 
धमं सतिकद्मेपाणििंशचेषतः ॥ इति । 

मनुरपि । 
(१)उपनीय सवेमेतष्छनकेः सुखमादहितः 
परिषेषयत्प्रयसोऽन्नगुणास्तु भरोदयन् ॥ इति ॥ 

एतद्डमक्ष्यमोज्यादि । गणान्=माधु्यादीन्। पायसादिदनि मन्त 
विश्वा मानवमेत्रायणयसूत्ने। “पयः पृथिभ्या^मिति पायस दधात् । 
मघुभ्वाता ऋतायत, इति मधु “भायुद।"" इति घृतं इयात् । 

पषा षोग्धामासरु पमिति घतं क्षीरं वालिच्येति । मन्त्रान्तराणि। 
# 1 क 0 क "9 यि षीं 

( १ ) उपनीय ठ तासं शनकेः घुखमाशितः 

परिकेषमेत प्रवतो गुणान् सवान् प्रचोदयन् ॥ 
इति ु द्रितमनुस्दतो पाठः 



स्कन्द 

हारीतः । 

परिषेषणप्रकारः । २ &9 

। 

पाक्त गडसयुकत हविष्यं गढपूरितम् । 
नमो घः पितो रसाय परिषिषन्नमिमन्त्रयेत् ॥ 
तेजो शुक्रापित्थाज्यं दधिक्राभ्णेति वै दधि । 
.क्षीरमाप्याचमन्त्रण म्यञ्जनानि च यनितु॥ 
मस्यमोभ्यानि स्धोणि महा इन्द्रेण हापयेत् । 
सक्वत्वरोसि मन्ध तु अष्ट्वा तेनाधक दिजः ॥ इति । 

न पङ्कशां विषम दद्यादिति । 
परिषेषणं च दक्षिणदस्तेन क्तेव्यम्। 

कर्मोपदि इयते यत्र कत्तुरङ्गं न तूच्यते । 
दक्षिणस्तन्र विहय कमणां पारगः करः ॥ 
इति छन्दोगपरिशिष्टादिति मिभाः। 
उभाभ्यामपि दस्ताम्यामाहश्य परिषेषयेत् ॥ 
एकेन पाणिनः वत्तं गढकततं न भक्षवेत ॥ 

एति वचनादु माभ्यां दस्ताभ्बामिति गोडाः । हस्ताम्वामिस्यस्या. 

हव्येस्यनेनान्वयादेकेनेत्यस्य ख केवलेनेत्यर्थान्मिभ्मेतमेषव भयो 

भाति । अत पव- 

वशिष्टः । 

हस्तदश्ताश्च ये स्नेहा ठवणं व्यञ्जनानि च । 
दातारं नोषतिष्ठन्ति मोक्ता मुङ्क च किल्विषम् ॥ 
तस्मा्न्तरित देय पर्णनायथ वणेन वा ॥ इति । 

आक्चणपरिवेषणक्लमये च पिण्डाथेमप्येकस्मिन् पात्रे परिवेषयेत्। 
तथाच ब्रह्मे। 

यमः । 

तताऽ्नं सुरसं स्वादिष्युपक्रम्य- 
बराह्मणानां च प्रददौ पिण्डपात्रे तथेव च इति। 

ब्राह्मणान्न ददथ्टृठः शद्रा ब्राह्मणो ददत् । 
तथोरनममोज्यं तु भुक्त्या काम्दायणं चरेत् । 
ददत्या इति शिषः । उपनबग्निति मिभः । इति परिक्नम् । 



२३८ बरमिग्रोदयस्यादभकाचे- 

भथ पात्राङूभजपङ्ख्ठनिषेशनानि । 

तत्र 
कात्यायनः ॥ 

इतशेष दत्वा पात्रमारभ्य जपाति “पूथिषी ते पत्रं चोसपिधानं 
ब्राह्मणस्य मुले असते मसृतं जुद्टोमि स्वाति” वेष्णभ्यख्यौ यज्ञ 
षा बङ्ुषठमन्नेवगाद्य महता इति तिङान्प्रकोयष्णं स्वष्टमन्न दद्या. 
दिवि। 

इदं विष्णुरित्युगृ=वे्मवी । वेष्णो ह्य रश्चोति यज्जः । भच्रेन्पिश्य 
पात्रनिदहितेऽग्नोकरणश्चेषे दथात्=परिषेषयत् । 

निगमे तु अद्खुष्ठनिकेशनाचर परेवेषण ततः पाजरारम्मा जपमन्त 
पाठान्तर लोकम् । शेषमन्नं हस्तेषु पिण्डवतप्रदायाङ्गष्ठमन्नऽव गाह्य 
से।ष्णमन्नं बहु च ददाद्भिद्दथपात्रं जपत पएूथिक्ाते पत्र चरपि- 
षान ब्राह्मणानां स्वा भराणापानयोमेष्येऽमृतं जुद्दोमि स्वाहेति । मत्रा 
ङुं्टनिकेशन तूष्णीम् । 

भत्रायणीयसुत्रे तु पात्रारम्मे मन््ान्तरमुक्त । 
अषदा्ेऽे ब्रह्मणङ्ुष्ठसुपयम्य दय(; पात्र स्वधा पिधान ब्राह्म 

णस्य मुखे अद्ते भमु जुद्योमि स्वधेति । 
भवरिषऽने=पर।करणदमावश्चिष्टे पितुपाश्रदत्ते। 

भाणायनदुने तु पिश्रादिस्थानमेदेनाङ्कुष्ठनिवेश्चने मल््रविशेषः । भ. 
थतरद्काक्षणस्यो निवेद्य बराह्षणस्याङ्कषठेनानजनाचुङेश्चाते । पएथिषी 
सम तस्य तेच्निख्पद्र्टा ऋचस्ते मदिमाद् सस्याश्रमादाय पथि पत्रं 
द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य सुखे भसृतं जुहोमि आह्धणानां त्वा विध्व. 
तां भराणापनयोज्ुहामि भाक्षेतमल्ञि मा पित्णां क्ेष्वा भमुत्रामु 
ष्मिन्काक इति । द्वेतायमद्चददिश्चति मन्तारेश्चसमं तस्व ते बायुरष- 
भता यजति ते महिमदतस्येत्यादि पूववत् । पितृणामिति शेषः । 
इतरवन्डूताशाश्चष्टम । नेवयनपेञयदिप्रपानेषु नेन्तिप्य । भनुदिषकिन्स्प 
याव । 

भचतसाच पार्दववणन्चर पाज्ाटस्माद्यक्त सवच प्रत दत्वा 

पाच्रमाङम्य चञ्जपेदिति । 
अतन द्यतया कस्स्पाददतम् । दत्वमग्परेक्षष्य । धजपवश्पृयिद. 

तेपाज्मित्याद्गीति ्षः। 



पाप्रारुम्मादिपरकारः । ` २१९ 

दत्वान्न पृथिवीपात्रमिति पात्रासिमश्त्रणम् । 
स्वेदं विष्णुरित्यन्ने द्विजाङ्गुष्ठं निवेशयेत् ॥ 

इति यावत्कः । 
पठनिसत्वज्ञडदकेचाङ्गुष्टनिवेशानमाह--एथिषी ते पात्र चौरपि. 

धानं आह्यणस्य भुखेऽमते सुतं जुहोमि स्वधा इद षिष्णुर्विथ 
कम इ्यतेनाङ्गुष्ठमन्ने चोदके चाव धायोति । उदकं चान्नवत्पानारय 
परिवेषणकाठ पवोपनीतं भत एष । । 

यमः-- | 
विष्णो ह्यं च कष्य च श्रयाद्क्षेति च क्रमात् । 
वारिष्वपि प्रदत्तेषु तमङ्कषठं निवेशयेत् ॥ इति । 

प्रदतेषुनपानायै परिषिष्टेषु । कमातदवे दध्यं पिश्ये कव्यमिति । 
तमू=पूषैमन्ने निवेशितम् । जलरपरिवेषणं च~ | 

ब्रह्मपुराणे । 

अथ वस्वा समग्र तु जलान्तं भोजनं कमादिति। 
मोजनम्-मक्ष्यभोज्यादि । दत्वा=परिविष्य । कमात्श्विष्वेदेवादि" 

क्रमेण । प्रतिपादयेदिष्यु्तरवाकयस्थेनान्वयः । अङ्गुष्ठनिवेशनं ख 
जाद निपात्य काये भद्ुष्ठसुपयम्येदं विष्णुरिति जतु निपात्य भू. 
माषिति शङ्कनिखितेकतेः । तश्च दैवे दक्षिणं विभ्ये ख्यं "कू ञ्चिणं पातये. 

ञ्जाजु देवान् परिचरनसदे" त्यादि पूवेलिल्ितश्दोगपरिशिष्ठात् । 
कलिकपुरणे=अन्नेऽङ्गषघ्रामणघुकम्- | 

धत्वाद्कष्ठ विजानां तु मावल्याज्यं मधुष्टुत श्ते। 
भावत्यन्परि घास्य 1 अङ्कुष्ठनिवेशानमावदयकं ‹ "निरङ्कषठं च यच्छरायं 

न ततप्रीणाति वै पितृन्?" इति हारातः । भङ्कुषठप्रहणे मगण्त्रान्तरं 
ञ्रामणे च विशेषः- 

पिष्पखदेपूत्र । 
भङ्खष्ठसुपयमस्पा्रे प्रदक्षिणं दैवे, अपश्यं पिश्रये भतो देवा भव. 

न्तु नो यतोविष्णुरिति जपे्जाजुनी निपात्य भूमाविति । 
भपदभ्यम्=भध्रदक्षिणम् । आनुनीति द्विवचनं दैवपिऽ्यामिधायम् | 

ङ्ु्ठसुपयम्य प्रद्क्षिणं देवे, भपलतभ्यं पिभ्वे इदं विश्णुरिति अयेञ्जा,. 
ख निषद्य मूप्राविति षोिकेन दैवपिह्ययोरेकजानुनिषातनोषेः मङ्कु 
प्रण चायुत्तानस्य हस्तस्य भजुचानेन हस्तेन काम् । ` 



१४० बीरमिश्रोद्यस्प आदधप्रकाश्े- 

परिषल्ये न शाङ्ग विजस्याम्ने निवेशयेत् । 
राक्षसं तद्जवेरेष पिकृणां गोपतिष्ठते ॥ 
उलानेन तु हस्तेन हिजाङ्गुष्ठनिवेशनम् । 
यः करोति द्विजो मादासदधे रक्षति गच्छति ॥ 

इति बोधायननोलानहस्ते कशोषोकेः। 
परिवत्य॑-उ्ानीह्ृत्य । इति पात्राहृम्मजपाङ्ुष्टनिवेशनानि ! 

भ्यत्नसङ्कल्पः । 

शत्र प्रभासखण्डे । 

पिदुपात्रेषु त्वान्न कस्स्नं सङ्कटपमाचरेत्। 
पिवुग्रहणं देवश्याप्युपलक्षणम । अश्र ऊत्लमितिप्रहणादन्न 

सङ्कल्योखरं उच्छिष्टकारे परिवेषणम् । युक्त चेतत्, दनि 
सम्प्रदानविशेषणस्य श्युखितवस्वापेष्षितस्वादिति केचित् । तन्न । 
भोजनपदार्थस्य ऊौकिकप्रसिभ्या तथैवावगतेः । परिवेक्ष्यमाण 
स्यापि च समस्प्रदानद्युधिताकाल दव स्यागोपपच्चश्च । भ. 
तपष परिविष्टं परिषेभ्यमाणं चति सङ्कद्पवाकयं प्रयुञ्जते शिष्टाः । 
यद्यद्रोखेत॒वितरेभ्यस्तसदथादमत्सरीतियमोकेद्चोष्डिष्टकालेऽपि 
तदुकेशच । सङ्कतपप्रकारमाह- 

विष्णुः । 

नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य ₹त्यन्नमादौ प्राप्नुस्व्थो निवेदये । पि- 

भ्ये पितामहाय प्रपितामहाब नामगोत्राभ्यायुदस्पतुखेषु । 
नमो विदवेभ्य शति च सतिटनोदकेन च । 
प्राङ्धमुखेषु च यदं तदन्नसुपमन््येद् ॥ 
डदङपुखेषु वतं नामगोश्रप्रकी्ेने 
मश्वयेल्पयतः प्राः स्वधान्तेः सुलमाहितः ॥ 

दवं च यद्श्रिणा। 
हस्तेनामुक्मन्नाद्यमिदमन्नसुदीरषेव । 
स्वाहेति च ततः कुयास्स्वल्लताविनिवसनम् १ ॥ 

इति स्थाहान्तर्वमुकतं, तदेदवदेविकविषयम् । इद अ तरविक 
विषयं सतरीशुदयोश्तु समर ईति प्रयोग इति शुरुपाणिः। पाजस्वादनं ख 
ज्ष्येन । दद्धिणस्य स्यामे ध्य पएृतस्वाव् । | 



[यि । / | 
टट ̂  सट श , ,~†|:।| 

प्रकी. २५१ 

` अह्यपुराणे । 
पतद्धो भन्नामिष्युकरवा विद्वान् देवां च संयजेत् । 

पतद्धोऽलमिस्येतदिवमिषदमन्नमिष्यनेन सद विकस्यते तुल्याथे. 
स्वात् । थत्र पतद्न इति निर्हंशा्तुथीवि मक्त्य देवतानिदशोऽत्र 
विषञ्चितः। अत पव कटसुत्रे पथिकी ते पात्रमिति क्ङ्कल्पं छत्वाऽ. 
सुष्मै स्वधा नमोऽमुष्मे स्वधा नम इति यथाङिङ्गमचुमन्छ्य मोजयेव् 
इ्यु्म् । इत्यभहुल्पः । 

भथ सादित्रीजपादि । 
तश्र पारस्करः । 

सङ्कश्प्य पितृदेवेभ्यः साचित्रीमधुमज्जपः । 
शद्ध निवेधयापोशानं जुषध्वं परैषभोजनम् ॥ 

पावित्रीच्खवितदेवस्या गायत्रीः सा च प्रणवव्याहतिषुर्विका । 

ॐ भूभुवः स्वस्तरस वितुरिति त्रिखक्रत्वेति मानवमेश्रायणीयोक्तेः । त्रिरि- 
ति वैकट्पिक्म्। “मपोशानं प्रहठायाथ जपेद्याहतिपृष्ा गायत्रीतिः 
सङ",ति शस्यायनोक्तः । मधुरजजपः-मघुवातेत्युक्त्रयजप५ “परचुष्वाता 
इति तुचं मध्वित्येतत्तरिकं तथेति प्रचेतःस्स्रतेः । अश्र मधुपञ्जपो मधु 
दानाङ्खं “मधुमन्तं ततो जप्त्वा अन्ते कथाश्च वे मधु, इति भविष्यो. 

केरिविगोडा रायमुङ्घटाद्यः पितृश्यिता च । अन्ये तु भविष्ववचनं 
काललम्बन्यायथमित्याहः । 

भादनिवेदनप्रकारमाह-- 
यमः- 

(१) गन्नहीनं क्रिया्ीन मन्त्रहीनं च यद्धवेव् । 
सवमण्दिद्रमिस्युक्स्वा ततो जकमपाशयेत् ॥ शति । 

भच्छिदामिस्वस्यानम्तरं जायतामिति वाक्यशेषः । 
धपोराने=तव्यै जरम् । दचयादिति शेषः । सत्र पारस्करवयने 

लाविनीजपाद्यनन्तरमपोशानदानमुखम् । उद्ाहतकस्यायनेन तु 
अपोश्ानदानोचरं साविष्रीअपाषक्तं तेन तथो्कद्पः, स 
यथाशास भ्यवस्थितो द्भ्य, । 

(१) मन्त्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं द्विजेत्तमाः । 

भादधं धम्पूणत। यातु प्रघादाद्बतां मम ॥ 
इति भादकाक्िकायां ररः । 

शीर चि ३१ 



२६३ वीरमित्रोदयस्य भद्धपकाे- 

अपोशानदानात्पूव तिलारिधिकरणमुक्त- 
ब्रह्मपुराणे । 

 तिलयुकत च पानीयं सकुशं तेषु चाग्रतः। 
विकिरोत्वितृभ्यः स्वेभ्यो जपंदचापहता शति ॥ 
तेभ्यो दथाद्पोशान भवन्तः पराश्चयन्त्विति । 

इदं पिये । दैवे त॒ यवोखीतिमन्त्रेण यवविकरणमिति मिघ्ाः। भ. 
प्तेत्यनेनेध य्षधिकरणमिति तु पितृदयिता । अत्र ब्राह्मणेभूमौ 
वलिदाने न कायम् । 

दते वाप्यथवा ऽदत्ते भूमो यो निक्षिपेदलिम्। 
भोजनाक्किखदन्नाग्रं घ्मेराजाय वै वलिम् ॥ 
दत्वाथ चिश्रगुत्ताय विप्रश्चोयमवाप्नुयात् । 

इतथत्रिणा बलिदाने दोषोक्तेः ¦ अत्र भुमावित्युक्तेः परागाहुतयो 
भवण्त्वेख । लुपष्वे परेषमोजनम् = जुषध्वमितिप्रैषेण भोज्ञनमिध्यथैः । 
तत्प्रकारमाह । माकंष्डेयः- 

यथा सुख जुषध्वं भोरिति वाष्यमनिघ्ुरम् । इति । 
अनसु रक्षोऽनादिज्ञपो जञप्यप्रकरणे द्रष्टव्यः । 

भथ विकिरदानादि । 

कत्योयनः | 

तपान् शात्वान्ञ प्रकीयं सङृर्सकृदपो दत्वा पूेकदरायत्री जस््वा 
मञ्चमतीमेभ्र मध्विति च, तुता स्थेति पृष्छति तृप्ताः स्मेत्ययुशातः 
हेषमन्नमचुश्षाप्येति । पद्या ख्यास्यते। 
आाह्वल्क्यः । 

आतृ्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूवज तथा। 
अन्नमादाय तृत्ताः स्थ शेषं चैवानुमान्य च ॥ 
तदश्च विकिरेद् भूमौ दथाच्चापः सत्स्व् ॥ शति । 

ब्रह्मपुराणे । 

हत्वासृतापिधाने च विप्रेभ्यश्च चछ्ृत्तनृद् । 
कि्चिरसम्पन्नमेतन्मे भो विप्रा इति तान्वदेत् ॥ 
ते ख प्राहुः सुलम्पन्न स च ताग्पुनराह च। 
अन्नेभवन्तस्तुता स्थ तृताः स्मेति वदन्ति ते ॥ 
ज्ञ तानाह पुनः शेषे क देवं चान्ञमिस्यपि । 
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इ्ेभ्यो दीयतां चेव तदिषं भरवदन्तिते ॥ 
अथ तृर्तास्तु लान् श्ात्वा भूमविवान्नमुत्खजेत् ॥ इति । 
धवं ख पद्ाथक्रमो यथाश्ासं ध्य्स्थितो दष्टष्यः 

विकिरेतिकच्व्वतामाद- १ 
मवु 

ु्तवत्घु ततस्तेषां भोजनोपान्तिके वरूप । 
सावेव्णिकमन्नदचय सन्नीयाप्रुष्य बासेणा ॥ 
खमुत्खजद् भुक्तवतामग्रतो विकिरन् मुबीति। 

[ अ० ३ इरा० ९७४ ] 
धाववागिद~सर्वप्रकारम् । भान्लम्य-ग्रोक्य । अत्र विशषो--~ 

विष्णुधमात्तरे। 
अश्च सवृणमभ्युशष्य मामेश्षयेष्वेति मन्त्रतः.। अत्र देशान्तरमाह~ 
ज्रः 

४ कपित्थस्य प्रमाणेन पिण्डं दधथास्तमाहितः 
तर्छम विकिर दथात्पिण्डन्ते तु षडङ्कुले ॥ 

भूपोक्षण च- 
बायवेयि । 
भोय भूमिमथोदत्थेति । 

रह्म । क्षे छ क ४५ क 44 ४०९ 

उच्छिष्टे सतिरान्दभोन्द क्षिणान्राज्िधापयेव् । 
उच्दिष्टे तत्समीपे, तिखदक्षिणाप्रत्वे पिते । 

देव विकिरे मन्त्र उक्तो-गोभिलेन । 
असरामपाश्च ये देषा यज्चभागविवरजिताः। 
तेषामन्नं प्रदास्यामि विकिर वेदवदेविकम्॥ 

पिभ्ये कट्पृतर। 
भश्निदग्धाश्च ये जीवा इव्यन्न विकिरेद् मुषि । 

कात्यायनः 
येऽनचिदग्धा ये जावा ये च जाताः कुले मम। 
भूमौ देन वुष्यन्तु ठता यान्तु परां गतिम् ॥ 

विकिरथरक्षेपानम्तरक्तष्यसुक- 
ब्रह्मपुराणे + 

तः ्रक्षास्व दस्वो च त्रिराथम्य हरिं स्मरेत् । 
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विकिरप्रतिपासि चाह-~ 
गोतमः । 

विकिरमुष्डिदधेः प्रतिपादयेत् । सहाथ वुतीया। 
माणेषस्तु प्रतिप्त्यन्वरमाह-- 

पिण्डवत्परतिपत्िः स्यािकरस्येति तौोर्वाकेः । 
यदोज्िषटलजिधौ विकिरद्ानं तद्। गौतमोक्ता प्रतिपासिः, यदा 

तु पिण्डल्लाजिभो तदा पिण्डवदिति व्यवस्थितं द्रषभ्यम् | 

भय पिण्डदानकाढः। 

तत्र ब्राह्मणमोजन्पूषे बआह्मगेष्वदत्छु वा ब्राह्मणमोअनादुच- 
शका वा । यदापि पृतं तदापि ब्राह्मनाचनानन्तरम्, भप्नौः 
करणानन्तरं वा, यदा तु उस्र तदापि ब्रा्मगेष्वनाचान्तेषु भाथा 
न्तेश्चु घा। यदापि अनाचान्तेषु तदापि विकिरं प्रक्षित्य सद् दी 
तगण्डषेषु त्रह्मणषु णायन्थादि जप हत्वा वृतिवरश्चपूक शषाभ्यवु 
हानभ्तर कत्तष्यम् । भयवाऽनाथान्तेषु विकिरदानम् । पहा तुभा 
चान्तेषु तदापि भाचमनोत्तरकालम् । मक्षय्यवाचङरोत्तर्कालं धा 
इति पक्षाः । अत्र क्रमेण मुलकचनानि। 
साङ्खवयनद्ह्य। 

भकष पिण्डान् ददयात्पुरस्वादेङ्े । 
भद्स्तु ब्राह्मनेष्वित्यजुदतो- 

विष्णुः । | 
उच्छि्टखिषधे। शकिणापरषु एूथिवीद्विंरक्ितिष्येकं पिण्डे पिश्ये. 

निद्ष्याद्ित्वादि । 
शङ्खः । 

इच्डििलनिधो काये पिष्डनिपण बुपैः। 
सदौ वापि ततः कुयोदच्निक य यथादेधि । 

भन् ॥[ भ० ३ दसो° २१४] 
अपल्तम्यमन्नौ हत्वा लवेमाद्ृत्व विक्रमम् । 
भपलभ्येन हस्तेन निधपेदुदक शविः ॥ 
जौद्तु तस्मादविःदेषातििण्डान्छत्वा समाहितः । 

[ अ० ३ श्छो० ६१५] 
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इविभ्ेषत्-भश्रीकरणशेषात् । 
कत्पायनः। = , ू „ 

तृपाष्शारवान्न परकीये सशृःखषृद्पो दत्वा पृेवद्ायन्रीं जपि. 
त्वा मधुमती, “मश्ुमण्वि"ति च वृताः स्थेति पृच्छति, वृत्ताः स्म 
ई्यजुह्णातः। वथा च~ 
पनुः ` 

लमुत्वजेद् सुचवतामप्रतो विक्किरन् भुवि । इति । 
पषैवत् एतिन्धरणवभ्याहतित्रित्वसङृत्वादिप्रापत्यथम्। मदुमतीन्=पधु. 

ध।ता इति तिस कचः । मधुमभ्विति चेति प्रावर्गिंकमन््रस्य प्रतीके. 
न मधुमशुमधु इति तिरश्वाये। तृप्ता स्थेति वहुवचन पदेशार्लबेषाम्। 
यतत पङ्कमूयेभ्य पृच्छतीति वचन तद्बहुवचनाम्तेचु भ्न करिभ्ये 
इत्येवमादिषु द्रष्टभ्यम् । 

केचिन्तु तृतिप्रञ्नस्य इष्टाथेत्व।त्तर्वायेत्वं न बहुषचनोपदेश। 
दित्याः । तन्न । सह एाथेत्वत्य्ञ्नस्य कलह्ृरसह्ृदपां दानेन उन्मुक्त 

पाश्रत्वेन वृतिप्रश्चस्य प्रयोजनाभावात् । अतो बहुवचनबखदेव स. 
केषां प्रच इति युक्तम् । वृक्ताः सम इत्यनुज्ञापि सर्वेहांतष्या प्रभ्रस्य 
स्वार्थस्वादिति ककः । शेषान्नानु्ाप्रकारस्तु शेषमन्नं किं क्रियतां ? 
षदः सह मुञ्यतामिष्येकं काये इति मदनरत्नः । सेशब्द; प्रहता. 

वेक्षः तेन वब्रहृतश्ाद्धोपयोगिखाधितद्रभ्यात्किञ्जिदाद्येर्यथंः। 
उच्छिष्ट घमीपे शषिदेशा इति यावत्, उच्छिष्टस्य प्रतिविद्त्वात् । दमेषु 
खद् ञ्िन्नेषु पिण्ड पिवुयक्चवदुपच।र त्यनेन पिद्पिण्डयहधमो. 
तिदेश्चात् । भवनेञ्प=भवनेजनं छत्वेत्यथेः। यद्यपि चाषनेजनं पिण्डपि. 

तुयक्षातिदे शादेव प्राप्त तथापि तस्य परते रेक्लायां विद्ितत्वाद्त्र 
दमेषु प्राप्ट्ययं पनं नामिति षाचस्तिभिभ्राः । 

केचितु “पिन्रादिकरिमतो दचद्वेखायामवनेजन "मिति मविष्यष. 
चनात् रेावमेवावनेजनं उन्दोगमिन्नानामाहुः । "“विण्ड।सनं सम 

®, र कि 

स्तीर्य छन्दोगा भवनेजजनम्६ति वत्परिशिशव् । ऋाङ्जीनिति बीष्ा 
मातामहविश्या । 
याह्वस्क्यः । ५; 

अन्नमादाय वृता स्थ शोषं चेषादुमन्यिच। 
तदश्च विकिरिद भूमो दयद्ापः लजृष्छडत् ॥ 

( भर १ भद्धप्रण दरो* २५१) 
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सवेमन्नसुपाद्।य सति दक्षिणापुखः । 
उणष््छिष्टसम्निधौ पिण्डाग्दथद्रि पितयश्चवत् ॥ 
मातामहानामप्येवं दयादाचमनं सतः । 

| ( भ० १ आद्धप्र० इलोऽ २४३-२४४ ) 
भ्ेग्ल्वेमिति विद्ठने्वरः। 

दाङ्कलिजिती । 
तप्तान् जाधव स्वदितमिति पृष्टा हेषमन्नमनुह्ाप्य प्हृतादुन्ना. 

हिकिरं कयात् स्वधां वाचयित्वा विष्टरास्ीग्निष्यात्जीण्येवोदम 
राणि सतिलानि सपदिश्राणि इन्मयादममयोदुम्बराणि वा । धूपगन्ध. 
मास्थादिशेप्रदीपाञ्जनादीनि चोपहरेत् । सवज्ञप्रकारमादाय पिण्डा. 
न्निदभ्याद् । स्व धावाचनप्रकारस्तु वक्ष्यते । बिष्टरनिधानं पिण्डा 
धाररवेन । विष्टरः पञ्चिरातिदमेपिन्जुखत्मकः। उद्पातश्रत्रय अथनेज- 
नायै । हेमाद्रौ इदत्यतिस्तु अनाचान्तेषु “तत्समीपे पङ्याश्च पिण्ड- 
निर्वपणं तत इत्यादिना पिण्डकानसमुक्त्वोपखष्टोदकानां तु इत्यादिना 
विकिरकानमाह । 
कात्यायनः । 

धाचान्तेष्वित्येके । आचान्तेष्वित्यत्राचमनोचखरकालत। गम्यते 
न चात्र सामान्योके्वेक्ष्यमाणयमवचनानुकख्ारादश्चच्यदनोत्तरकाल- 
त्वेनापसहारः किं न स्यात । कास्यायनदुजे भक्चथ्योदकदानदिरेत- 
त्षूत्ोच्चरकाल विदितत्वात् । एकप्रहणादस्य पक्षस्य परमतस्वपिति 
देमादिः । उमयशास्जत्वादिकदेप इति ककः । 

अमः) 

स्वघेतिषसरवक्भ्यं प्रीयन्तां पितवरस्वथा। 
मक्षस्यमन्नकषानं तु वाश्यं प्रीतेर्विजातिभिः ॥ 
ततो नि्वेपणं कुयापिण्डनां तदनन्तसम् । 

हारीतस्तु । 
वाजे शाजे शत्यनुवञ्येव्वनुवजनमुकत्वा शेषस्य पिण्ड त्पितुथद्च. 

वन्निदभ्यादिति । 
पते च कालास्तचतष्छाखामेदेन भ्यवस्थिताः । मेजनाधर्व सिर 

क।ठयोष्यंवस्थानन्तरमाह- 

अप्रशस्तेषु यागेषु पचै पिण्डाषनेजनम् । 
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भोजनस्य धरशस्ते तु पञश्चदेवोपकद्पयेश् ॥ 
भप्ररस्तेषु-सपिष्डीकरण।रपूचमाविषु 1 पिण्डावनेजनम्=गवाचीनपाणि- 

ना पिण्डनि्षेपणमिति स्मृतिचन्दि्ाकारः । 
हेमादिस्तु पिण्डनिवैपणारम्भपकाथेन अवनेजनास्येन पिण्डशानं 

क्ष्यते त्वाह । भोजनस्य पृं मो जनात्पूषैमित्यथः, श्यं च व्यव. 

स्था यस्यां शाखायां पवेणादिश्राद्धप्रकरणे पृवकारता नोक्ता तदि. 

वयेति हेमादिः । 
स्मतिषग्दिकाकारस्तु पार्वेणादिभादधे पञ्चा वेत्याह । येषां तु गद्ये 

पिष्डदानकालो नोक्तः तेषां साकयोदाचान्तेरवत्येव पक्षो प्राह्य 
इति बहवः । इति पिण्डदानकारः । 

अथ पिण्डद्ःनदेशाः । 

तश्र लाद्चिकेन तावदन्निसद्धावे गभ्भिसन्निधो पिण्डदानं कायम् | 
““पिष्डपितयद्चवनु पारः पिश्ये” श्स्यनेन धादे पिष्डपितवश् धमी. 

तिदेशात् । पिण्डपितृयश्वदक्षिणेनोदिल खति अपरेण वेत्वनेनान्नि. 
सनिधानस्य विहितत्वात् । अत पव- 
देवकः । 

इस्वेवमाभिं पिण्डानां सज्निधौ तदनन्तरम् । 
पक्ान्तेन वलिमिभ्यः पिण्डेभ्यो दापयेहिजः ॥ 

पिण्डानां सम्निधो एषम्-उक्तेन प्रकारेण । श्नं हुस्वा भनन्तरं 
प्यः पक्षाभ्नेन वति-नेवेच्य दथादित्य्थः । पश्च पिण्डसन्निधान. 
म्नि्ोमस्य वदत पिण्डानामच्निक्लान्निष्यमुक्तं मधति । तस्माद्चि, 

, सद्भावे तत्सन्निधाधेव साश्निकेन पिण्डदाने कायं अग्न्यभावे तु का. 
त्यायनवचना दुख्डिष्टसक्षिधाविति हेमदिः । 

भपराकंस्तु । 

अतिदेशग्रा्तस्थापि अभरिक्लत्निधानस्योपदेशिकेन उच्छिषटसननि- 
धानेन बधोपपत्तेः सवैर्दपि उच्िष्ठसन्निधावेव का्वैमित्वाह। न 
चाधिकारिमेदेन अबाधोपपत्तो बाधो न युक्तः । शरैरपि कुशानाम. 
बाधापत्तेः, तेषामपि कुशामावे प्रतिनिधिस्वेन विधानोपपतेः । बद्- 
पि ख देवलवथः, तदपि धन्नौकरणहोभात् पूवे पिण्डदानक्षरणे ड. 
शिछिरटसज्निधानस्वामावादश्चिक्ताक्षेधानश्ापकमिति न कथिद्िसेष । 
इष्षठषएलक्िषिस्तस्समीपे लेशो प्रादयः । वथा च~ 



१४८ वीरपित्रोदयस्व भारधरकापे- 

ध्यासः । 
अरजिमात्रतुश्वस्च पिष्डांस्तन्र प्रहापयेव् । 
यत्रोवस्पृशतां वापि पराप्नुवन्ति न विम्द्वः ॥ 

सरलिमात्रमिति नारक्लिनिवमाथं, किन्तु समोपे शुखिदेशोपरुक्षणा 
यं यत्रोपस्पृशातामिति वाकशरोषात् , मत एवात्रिण।ऽरज्तित्रयपुकतम्, 
“पितृणामालनस्थानादप्रताञ्ञष्वरज्ञिषु\ उच्छिष्टसन्निधानं तत्रोख्छि 
एासनसन्निधानम्। वत् त्रिषु भरज्ञिषु स्थानं तदेषोष्छिष्टसन्निधान 
न तु उणष्छिष्टास्तनसन्निधानमेव पिण्डस्थानमिश्यथेः। भप्रतःन्पुर 
स्तात्, न तु पश्चात्पादव॑योषी, अत एव -- 
दूषकः । 

पुरस्ता दुपकषयेषा पिण्डावापं निवेदयेत् । 
ततस्तेरभ्यनुह्णातो दक्षिणां दिश्मेश्य सः॥ 
उषिते शुध देशे स्थानं कुर्वीत सेकतम्। 
मण्डल चतुरस्र धा द्िणावनतं महत् ॥ 

पिण्डावापः-पिण्डदानम् । तस्य निवेदनं च 1पिण्डशानमहं करिष्य 
इति प्रकरिण । अभ्यनुक्षानमपि चेधं कुरष्येत्येवं कयेम् । दक्षिणदिक् 
धाद्धकभरपेक्चयेति कत्पतहः । धाखदेशोचरश्थनृक्षिणागन्यपेक्ययेति 
वाच्यतिः । सेकतम-वादटुकानिर्मितम् । यत्तु- 

ब्रह्मपुराणे । 

ततो वक्षिणपृंस्यां कायौ वेद यथाविधि। 
इति दिगन्तरावधानं तच्छाखान्तरविषयायिति स्माततेमट्टाचारथः । 

पिण्डश्ाने देशविशषमाद- 
` देवलः। 

छायायां दरितिनश्चैव वस्तवौहिशस्तन्निधौ । 
बस्तः-छागः । न चयं दसि्तिष्छाया काल विशेषरूपा, दे शग्रस्तावे 

पाठात् । इदं च देशविधानं कलातिश्याये न पुनर्नियमा्यं दस्ति. 
छदयाथा 

भोजयेत कुलेऽस्माक् छायायां कुञ्जरस्य खच । 
भाकल्पकालिकी ठुतिस्तेनास्माक मषेदिति ॥ 

वायुपुराणादौ प्रशास्ततरश्वामिधानात् । अत पव देवेन मेज. 
नासपूषेमेव पिण्डदानस्य विदितत्वान्न ततवा वशा । किमु स्यूत्यश्त 



पिण्डदानतिकतेष्यता । २४९ 

विहितभोजनो चशकादीनपिण्डदानेऽपि स मवस्येव, प्रशस्ततरर्वबा. 
धकवाक्ये पिण्डदानसामान्यस्येव प्रकरणादु पर्थितर्वाव मोजनप्- 
वकालौनस्य पिण्डक नस्याुपस्थिवत्धात् । तस्मास्ाशस्त्याविश 
यार्थमवद देशाेानमिति देमद्विः । इति पिष्डदानदेशाः । 

अथ पिण्डदनेतिकतष्यत। । 

तत्र पिण्डदानावक्षाग्रहण विशषमाह- 
इवलः । 

अथ खगृह्य कलश सदम पृण॑मम्मल्ा । 
पुरस्ताद पावेश्यषां पिण्डा वापं निधदयव् ॥ 

खद्भम्ञकपवित्रम् । मस्मसा पूणे कटठश सगृह्य शु्ीत्व।। ब्राह्मणानां 
पुरस्तादुपविद्रय पिण्डश्षाननिवेदन कुयादित्यथः । निषेदनप्रकारश्तु 
प्रागदर्तितः। इदं च कलशब्रहणं यषां तज्ञटन "ततः पानीयक्कुभ्भेन 
ठतपयेस्प्रयतः पित्न्” इत्यादिना किञ्चित्तपणादि कमे विहित तेषामव । 
अन्यषां तु वेद्धदण विनापि मनुल्षाप्रहण भवत्येव । अत एव कटश. 
प्रदणमयुक्स्वेवायुह प्रह्णमाद ~ 
शालङ्कायनः । 

पिण्ड(वापमनुक्ञाप्य यतषाककायमानखः | 
सतिरेन ततोऽन्नेन पिण्डान् सर्वण निषेपत् । ईति 

पिण्डदाने भाधारविशेषमाह-- 
देषरः । 

डप शुध देणे स्थानं छर्षति कतम् । 
मण्डले चतुरस्र वा दक्षिणावनत महत् ॥ 

स्थाने-पिण्डाधारभूतं स्थलम् ।मण्डल=वृत्तम् । बदुरलं=चतुष्कोणम्। 
वेदिपरिमाणं घ-- 
र 

हस्तमात्रा तथा भूमश्चतुरङ्गुलमुष्िवा । 
पिण्डनिवपणाथोय रमणीया विश्चषतः॥ 

भात्तामहपवैन भिन्ना वेदिरिति भदकल्यः। इदं च वेदिकशणं 
ऊन्डागयनज्ञ॒षदिष्यतिरिकविषयम् । तेषां वेद्यश्रवणादुच्डिषटसतमीप 
पव पिष्डदानभ्षणाश्चेति केचित् । तज्ञ । उव्छिषटलमीपेऽपि वेदेः कतु 

शिण्मि ३२ 



२९० बारमित्रोदयस्य भाद्धकषि- 

शक्षयरवास् । भत एव - 
भविष्ये । 

मण्डलं चतुरस्रं वा निमायोष्छिष्टसन्ञधो । 
ॐ निहन्पीतिमन््रेण तताऽप्यपदहता इति ॥ 
पन् रखा दक्षिणाप्नां कशमूरेन वे लिखेत् । 

अपराकसकल्म्रथलस्वरलोप्यवं । हमादरिस्तु वदिकरणं कषा. 
देव शाखिनां “सूपारत महीपृष्ठे गाश्न्मृतरधारिणे*ति मर्स्यपुरा- 
ण महीपृष्ठस्याऽधारत्वविधानादित्याह् । प्पिण्डसतस्कारमाह-- 
देवकः । 

पकद्भण तन्मभ्यसुहिक्ललिश्च तं त्यजत् । 
एकदमः-पकदमरिखति हेमादिः । पकदमेणति सामगातिरिक्त 

विषयम् । 
सामगानां तु- 

पिभ्जुल्याथमिसत गृह्य दक्षिणनेतरात्करात् । 
अन्वारभ्य च सव्येन करुथादुष्टेखनादिकम् ॥ 

इति छन्दोगपरि शि्टाक्तपिष्ज्चद्या रखाकरण बोध्यम् । 
पिष्लुरौ-पवित्रम् । 

ब्रह्माण्डपुराणे तु विभिः कशेः स्फनापि वा लेखलाकरणमुकतम् । 
घन्रेण धा कुशो्वापि उद्धिखेत् तन्मा दविजञः। 

धल्ना वे स्क्य इति श्ुतेवजः स्फ्यः। इदं च देशप्राप्तस्यापि 
वञ्चय कुरो्वांधे प्रतिप्रसवार्थं पुनः भवणे, पव चोमयोर्विकल्पः। स्मु- 
त्यथंसारेऽप्येव । देणदिस्तु स्फयाभावे कुशकिधिमाह-स्फयादिग्रहण 
च वामेन कार्थ, उलेलनन्तु वामान्वारष्येन दक्षिणेन कायम् अत एव 
छन्दोगपरिशि्ट । 

परिग्रहणमात्र हि सथ्येन स्यादिति ध्रषम्। 
पिञ्जुद्याचमिखगरृह्य दल्षिणेनेतरात्करात् ॥ 
अन्वारभ्य च सव्येन कुयोदु्ेखनादिकम् । इति ॥ 

कृ्पतरो तु खध्येन गृहीत्वा उमाभ्यां हस्ताम्यामुद्धिखेदिस्युक्तम् । 
भत एव पारस्करः । 

कराभ्याभुद्िखेत् स्फ्येन कुशोवपि मरही दिजः। 
तश्च यथा रोलायां क्रियमागायां वक्षिणपु्ेर्परि वाममुष्टिमै. 



ण्द् नेतिक्षतेन्यता २५१ 

वति वथा इवात् । अत पव- 
बायुपुरण। ; : 

सभ्योचतराभ्यां पाणिभ्यां कुयदुष्टेलन द्विजः। 
तख्वोर्टेखनं आाभनेस्याभिभुख्येन पराङ्मुखतया कचतभ्यम् । 

तथा च पिण्डपितुयन् । 
भापस्तम्बः । 

दक्षिणाप्राची पराचीं बेदिमुद् ध्रत्येति। 
दक्िणाप्राचीषू=माप्नेयाम् । पराचामू-परङ्पुखाम् । सवे च स्नः 

याभिसुखो ऽवनेजनादिक इुयादति हेमाद्रिः । 
अन्ये तु दक्षिणादिक् पितरणामिति श्चतदकषिणामु खत्वेनेबेति। 

रेखाकरण च त्रिवारम् । 
एकक्मण तन्मध्यसुद्िलेशिश्च तं त्यजेत् । 

इति देव्धचनात् । इदं च का्तायभमिन्नानां, तेषां सदेव "अथ 
दृक्षिणेन।म्धाहायपचनं खडृदुरिकिखति” इति श्युतेः। अत पव हा 
युधन सषृदेवेत्युक्तम हेमदिस्तु च्रिप्रहणं पिण्डत्रयामिप्रायेण वर्गभ्रया" 
भिप्रायेण वा दष्टष्यम् । पव च थत्र वगेह्यं तन्न द रेख इत्याह । रे 
खाकरणे मन्त्र उक्ता-- 

ब्रह्मपुराणे । 

ॐ निम्न सवै यदमेभ्यषद्वेत हताश्च क्वं ऽञ्ुरदानवा मषा । 
रक्षांसि यक्षाश्च पिश्चाचसङ्गा हता मया यातुधानाश्च सर्वं ॥ 
अनेन मन््ेण सुतंयतातमा वेदीं च सवा सहृदुर्किलेख्च । 

पिष्डपिवुयश्चे कात्यायनेन तु मन्त्रान्तरमुक्तं “तदक्षिणेनोद्ठिख. 
ह्यपहता इत्यादिना । अनयोश्च समुच्चयः । 

नच इष्टाथोनां कथं समुश्वयः प्रत्युतातिरेशतः भ्राप्तस्यापदता 
शस्यस्य बाध एव स्यादिति वाश्यं। 

ॐ निहन्मीति .मन्तरेण ततोप्यपहवा श्त । 
पठन् रेखां दक्षिणाग्रां कमलेन सद्धिखेव् ॥ 

इति मिष्यपुराणवचनात् खमुष्चयः 
रेलाकरणानन्तरमम्युक्षणप्रुकतमाश्रलयनेन “ ताप्रभ्युश्य सद्. 

छि्ैरणस्वीर्य "त्यादिना । 
मभ्युक्षणानन्तरममिमस्जगमुक्छमापत्तम्बेन । “भवक्षायन्धु पितरो 



२५ बीरिमित्रोदमस्य भाद्धपकाशे- 

मनोय इस्यमिमश्छयेति । 
उश्टेखनानन्तरमुत्घुकनिधने-- 

कात्यायनः । 
उरपुकं परस्तात्करोति ५पे रूपाणीति । परस्तात=रेखापरस्ता- 

सपुरोमागे । श्वं च निरभे रट्मुकनिधानं न भवति यश्चै; प्रतिनिध्य 
भाषेन लौकिकाङ्खारस्प प्रहीतुमशक्यत्वादिति यक्ञपतिप्चपपि्रथ, 
तयः। क्वति निरपनेः भद्धाधिकारे निषदस्थपतीषिवस्लाकिका- 
ग्युपादनस्याविखद्धत्वामिति मानुप्यायाद्यः । अत्र दर्मास्तरणं 
कायम्। 

तथा ख देवलः । 
तस्पिस्थाने तते व भानेकभुलान्छिवान् बहन् । 
दक्षिणाप्राजुदक्पादान् स्वोस्तांस्तृणुयात्समम् ॥ 

तैस्मिम=पिष्डस्थाने । दभानन्कुशान् । तदभावे काकादि । एष्म. 
छने=सर्तटम्नबहुशिखान् । रिबान्रसाभ्रत्वादि गुणयुक्तान् । ते च 
समूकाः सष्वाच्छिन्ना शत्याद~- 

कत्यायनः । 
उपमूरं सष्टदाच्छिक्तानि रेख्यां त्वेति । 

उपमूर॑नसमूखमिति हेमरदिः। अश्र लुनातीति शेषः । अत्रच दभा 
निति बहुवचनं कपिञ्जरुवस्न्िस्वपरमिति न वाच्यम् । दमास्तरणस्व 
द छटाथत्थत्पिण्डाधारत्वेन बहूनामेव प्राप्तः, भव पव पृथक् बहूनिति 
ग्रणमेव करत इति देमादिः। रथ परवति पपितुमाक्तः। उद्कपादान्= 

उदङ्पुखान् । स्तृणुयःवन्वेस्तारयत् । समन्तमान्रतया सम्ररख्वया 

॥ । इदं च दमास्तरण यदि रखा दक्षिणान्रा तदा दक्षिणात्रः क. 
सभ्ये यदातु भश्च दिशमाभित्य लेखा क्रियते तदा तकदमिसुख. 
मेष कुयात्। अत एव वायुपुराण अआश्नियाभिमुखत्वपुक्तं । 

प्रागदक्षिणाब्राक्ञियतो दात् ।पण्डाननन्तरम् । 
भागदक्षिणारधान्नेयीवि हेनद्िः । 

ह मास्तरणे मन्व उक्त भापस्तम्बेन । . 
स्दाच्छिनेवदितु णांसृदुस्योनं पितुभ्यस्वा स्तृण।ग्यहम् । 
अस्मिन्सादम्तु मे पितरः सोम्याः पितामहाः भरपिताषहान्नबु 

गे; सहेति सङृद्ाछिनेन विषा वेदिं स्तृणाति । - - 



पिण्डदानेतिकतंध्यता । ९९३ 

शङ्कलििताम्यां तु ।पिण्डभूमो विष्टर्रयनिधाननुकं-- 
विष्टरौङीनिषष्यात् इति । | 

अश्र च सश्यासपम्यादेकेक पिण्डा धारत्वेनैकेको विष्टो निधेय 
इति हेमादिः । विष्ठरनिधाने नामगोत्राचुष्च रणपूवेर्षभुकत योन । 

विष्टरं ङ्जीन् वपेत् तत्र नामरगोज्रसमन्वितान् । 
अद्धिरम्युक्ष्य विधिवत्तिलेरभ्यवकीयं च ॥ 
तलो दषु तं हस्तं नभंजर्रेपभागिनष्। 
नामगोत्रसभाश्वतानिति विष्टरविष्टेषणभिति। 

हेमदिः | 

वश्तुतस्तु निर्मजेहठेपमागनमिति उपसंहारात् पिण्डकानविष्यमावा- 
पत्तेः विष्ठरंङीन्निद ष्या दिस्यच्याहारः, धपेत् पिण्डानितिचाभ्याहार 
इति यमवचनं व्याख्येयम् । कद्पतङरप्यवम् । 

दमास्तिरणानन्तरं अआवाहनपू्ेकं पितृणां स्थानकर्पनामा्ट ~ 
देषः । त ध (1 

भथ साञ्ञकिद्स्याय स्थित्वा च।वाहयेत् पितृन् । 
पितरो मे प्रसदिन्तु प्रयास्तु च पितामष्टाः ॥ 
इति सङ्कीतेयस्तृष्णीं तिष्ठत् क्षणमचुष्टु तन । 
सावादयिष्वा हमात्रेस्तेषां स्थानानि कल्पयेत् ॥ 

तेषां पितृणां स्थानानि कद्पयेष् । आस्तृतभूमादिति शेषः । करे 
दमान्पुहीत्वा पित्रे इद स्थानमित्येवं क्रमेण दमात्र्विनिर्दिशेत् । 

स्थानकस्पनानन्तरं तत्र माजन तिकषिकिर्णं चाह त एष। 
तेष्वासीनेषु पात्रेण प्रयच्छेन्माजनोदकम् । 
प्रक्षाह्य बिकिरेचत्र नानावणीसितिलानपि ॥ 

मजेनोद्कं-अवनेजनोदक मिति कष्पतङः । भत्राधनेज्नसाधनं 
पात्र उक्तम् , भापस्तम्बेन तु गञ्जलिख्कः माज्ञेयन्तां मम रितसे मा 
जयन्तं मम पितामहाः माज्ञयन्तां मम पपिताम। शस्येकर्ला. 
थां भीबुदक!ज्जलीश्षिनयति । भादवडायनेन तु मश््रान्तरमुक्तं पराची. 
नार्वतिी रेखां जिस्दकेनोपनयेत् शयुभ्वन्तां पितरः, शुन्धन्तां पिता. 
महाः श्ुग्धन्तां भरपितामहा इति । 
| कात्वायनः । 

इद् पाञेणावनेजयनिस्वपस्तष्यं सव्वनाद्धदणं सामथ्यात् । ] 



१५४ बीरमिन्रोदयस्य .भीद्धमकापे- 

ठेखां क्षहदाष्ि्ञापस्तीणा भवनेजयति भपसम्पधू-दृक्षिणेः। 
हेस्तन जरं ददातीत्यर्थः । मपसव्यं तु दक्षिणमिस्यमरः । देमाद्िरपि 

 मच्ुव।क्य ` अपसभ्येन दक्षिणेनेति न्याख्यातवान् । पष्येनोदधरणम् 
वामहस्तन तस्यान्नस्याद्रण काय । भन्न हेतुः सामभ्यादिति । षाम 

स्य 1६ उद्धरण खामथ्य दाक्षिणश्याक्नजने व्यापृतत्वात् । दजयुभेन तु 

सब्येन वोद्धरणसखामथ्यांहिति पाठ लिखित्वा पव ष्याख्यातमपखभ्ये 
वामहस्तेन यथा स्यात्तथा सन्येन दक्षिणेन तश्र हेतुः, उद्रणसामथ्य- 
दिति, क्षहि कर उद्धरणे समर्थः। तथा च दृ्षिणधामयो्दिंकरपः । 
ख च शालामेदात् व्यवस्थितः | विशचषान्तरमाह- 
कात्यायन; ता 

असाववने निश्वेति यजमानस्य पितृप्रथतिक्नीनिति। 
असो शत्युपलक्षणं सम्बन्धनामगोत्राद्ः, । 

तथाच व्याघ्रः । 

पिण्डोदकषथ्रदानं तु नित्यनोमित्तिकेष्वपि । 
[ अ{लप्य नामगोज्राभ्यां कतेभ्यं सर्वदैव हि ॥] 

पिण्डव्नेषु पिण्डोदकं अधनेजनोदकं नामगोत्रेणारूप्य सम्बो- 
ध्य कत्तैष्यमित्य्थः। यजमानग्रहणं पिण्डपित्य्षस्य अध्वयुकचुक- 
त्वात् । अधनेजनोदकं सिरु सपुष्पं च करव्यं । तथा च- 
उशनाः । 

तिखोन्मिभिनेनोदकेनाक्तिच्य दृभांस्ताणायां भूमो पिण्डान्नि. 
वेदयेत् । 

ब्रह्मपुराणे । 
सपुष्पं ज्ञरमादाय तेषां पृषे पृथक् पथक् । 
अप्रदक्षिणं तु निणिन्यात् गोत्रनामानुमन्नितम् । 

. खत्वं कात्यायनमते अमुकगोत्र अस्मसितः भमुक शस्मेक्षधनेनि. 
धवेति श्रयोगक्षाकय द्रष्टव्येम् भादवलायनमते तु श्युन्धन्तां पितर ईत्यादि। 
आपस्तम्बेनापि माजयन्तां मम पितर स्त्याच्युक्तम्। भक्रालावनेजनाः 
ताङ् देवताभ्यः शति त्रिः पठनीयम् । 

आदाधसने द्धस्य त्रिरावुष्या जपेत्छदा । 
पिण्डनिवेपणे चेव जपेदेतर्छमादहितः ॥ 

इति ब्ह्मपुराणात् । 
¢ 

नच पिण्डनिषेपणे चेति ध।कथातिपिण्डनिबापन्धृेमेक्वाच् अपः 



` पिण्डद नेऽञ्मविषेषः । २५५. 

स्थाज्ावनेजनास्पूषेमिति वाच्यं । अवनेज्य बथ्।दिति कात्यायनयुत्र. 
विशेषादिति मेथिः । 

अन्ये तु यथाश्रुतवाकयात्पिण्डकानसागेवेर्याहुः । 
अवनेजजनानन्तरं पिण्डा काया इत्याद- ॑ 

नतृढ्ः |. . , „~ 
त्वावनेजनं कुयास्वोन्पिण्डास्तु यथाविधि । 

धीनिति पित्राधेकवगपिश्चया काल्यायनादिषक्षये ब्रीखीनिति 
वीप्लाधवणात्, भाद्धे मातामदवर्गऽपि पिष्डनिर्वापस्यावगमात् । 

भथ पिण्डदान भक्तविशेषः। 

तत्र यदाश्रौकरणात्पूवं पिण्डदाने तद्ाऽग्नोकरणाथंकचरुणां 
कतेष्यमित्याद~ 
द्वलः | ४ 4 श 

ततश्चरमुपाद।य स पितरेण पाणिनेत्यादिना । पिण्डाय विभजे. 
दिति बक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । अच्रोकरणोत्तरकारं पिण्डदाने तच्छे 
पेण पिण्डाः कायां शव्याह- 
मदुः। 

क्रीस्तु तस्माददविराषातिपण्ड।ष्डत्वा समाहितः । 

[ अ० ३ दलो ० २१५] 
हविशेषात्=-भप्नीकरणशेषात् । मोजनोत्तरकारीनेषु अनक्तमाह-- 

काध्यायनः । | 

स्वेमश्ञमेकत उद्धत्य उच्छिष्टसमीपे दर्भषुर्ासख्ीन्पिण्ड।नवनेञ्य 
दात् । 
त ववो चदं वचने प्राक् । पतद्च सर्वप्रकारमन्नमननीकरणावः 
शिष्टेन चदणा मिध्रणीयमाद~- 

भद्रछयनः (५. [4 क, | 9 ५ द, कनि, 

यदश्नसुपमुक्तं तस्स्थाखीपाकेन सदह पिष्डाथेमुचुस्येति । 
उपमुकतादक्नात्किञ्चिदुषधश्य स्थालीपकेन्चौकरणाशिरेन सष 

सयोञ्य पिण्डान् द्द्यादिष्यथेः ध्वं च यत्र पिण्डपिवृयश्षकस्पो 
विहितः । यथा-- 

अम्व्टक्षयं च पर्वद्मासिमास्यथ पार्वणम् । 
काम्यमभ्युदयेऽषटम्यामेकोदिष्ट तथाष्टमम् ॥ 

इति वाक्षयाक्तेष्वाधेषु चतुद तत्रैष तेन संयोजनं अन्यत्र तु के. 
वदेनेव मुक्तरिष्टेन कायेमिति इतिः । जत्र च स्थालीपाकेन सहेत्य. 



२९५६ वीरमिश्रोदयस्यं भाद्धप्रकशे- 

भिधानत्केवलावक्तथ्यान्निमता पिष्डपितृयक्षाये स्थाङीपाक भप- 
यिष्वा आश्छादनदानात्तं धाद्धं निर्य स्थाटीपाकस्यान्नताप्नोकरणं 
होम करवा ब्रह्मणाग्मोजजवित्वा भाद्धशेषेण स्थाङपपिकानज्मेकषीरसय 
पिण्डप्रहान कसव्यमित्यमावास्याधषद्धे भ्यतिषङ्गः फलिता भव 
सीति क्पतर्प्रभृतयः । पतच्चान्ञ मध्वाञ्यतिलयुकं कत्तव्यभुक्त-- 
बराह्म-- 

मध्वाञ्यतिलक्षयुक्तं सवेव्यञ्जनसयुतम । 
छष्णमाद।य पिण्डन्तु हतवा विल्वफरोपमम्॥ 
द द्ात्पितामहादिभ्यो वममूलाचथाक्रमम् । 

वितामहपदं पिवुपराप्राति धादचन्दिश्च । भत्र च मध्वाहिमिःपि. 
ण्डकरणं न तु अन्र्तस्य पिण्डस्य मध्वादियागः । 
अवश्च- 

मधुक्तपिस्तिलेयुकान् बान्पिष्डाजिवपेदूदुधः । 
इति देवर्वाकयमपि पषमेष भ्याख्येयम्। पूर्खामूतश्चत्यम्तरकः 

द्पनागोरवात् । धाचकस्पे तु मधुलंयुकताक्नानिरमितान् पिण्डान्मष्वा 
दियुक्तान्त्वा दथादित्युक्तम्। पतचल मध्वादेश्यद्नं नं नियताय 
किम्तु करातिशयाथ, स्मृत्यन्तरे दयारकश्वापि वा भकणादिति 
हेमाद्रिः । मचुदान च कलियुगातिरिक्तविष्षय “धाद्ध मात तथा मधु 
इति भ।दखध्रयोगे कलिवञ्येषु जनात् । पिण्डव्रमाणमाह- 
भ्याधरः। 

दि्ायनस्य वत्खस्य विशत्यास्ये यथाञ्खम् । 
तथा कुयलिमाण त पिण्डानां व्वासमारितम्।॥ 

दि्ायनोदविवषवयस्कः । प्रप्राणान्तरमुक- 
बह्माण्डे । 

भीन्पिण्ड नानु पूवण साङ्कुष्टसुष्टिडनात् । 
खाङ्कु्टा सुष्टियावान् तावद्धद्न पुष्टियेषां ते धति विप्रः । इद 

च परिमाणे मातामदपिण्डविषयम्। 
पथ मातामहानां च केचिदिष्छन्ति मानवाः। 
कीन्पिण्डनायुपूवेण सङ्खषठश्सुषिवदंनान् ॥ 
इति वायुपुराणे दव्पिण्ड एवच पतत्परिभाणस्यो, 

करवादिति पितृमाक्तेः । 



पिष्डदनेतिकतेभ्यता । २५७ 

भक्गिरा भपि । | 

कपित्थविद्वमात्रन् वा पिष्डान्द्यादिधानतः। 
कुक्कटाण्डप्रमाणान्वा यदि वामलके खमरान् । 
वरेण समान् वापि ददयाच्छ्रखा समन्वितः । 
परषां ख शक्तिमेदेन भ्यवस्था वेदितभ्या । 

अज्र म्यवस्थान्तरयुक्तानि कानि चित्परिताणान्याह-~ 
मरीचिः । 

भादामलकयु्तास्तु पिण्डाग्डुर्धीत पार्वणे । 
पको विद्वमात्र पिण्डमेकं तु निवपेश् ॥ 
नवधा स्थुलतम शस्मादपि तु निवपेत् । 
तस्मादपि स्थुलतर्माशौच प्रतिवासरम् ॥ 

अत्र प्रकरणादेव पावणत्तम्बन्च सिद्धे पावणन्रहण व्यस्थाथम्। 
अश्र खामरकमात्रानिव पावणे कुर्वतिति न ग्वाख्येवमर् , किन्तु 

अ।(मङकमज्राल्पा्वंण पचति । 
भतश्च पावेनेऽष्वामरक धिकवपरिमाणपिण्डनिधापः 
भत पवाचारोऽप्यवप्र् । नित्वमात्रमिष्यनेन विल्वन्यूनमामलका 

दिपरिमाणमेथ निवस्य नस्वाथेकं वथेवाथारात । नवधादंन्याश्ोख- 

मध्ये भरथमवृतीयादिविषमदिनेषु विदितं धाम् । भाक्तौचमष्ये धा 
खमन्तरेणवावयपिण्डदानं ? प्रतिदिवसं यक्कियते सस्मिन् । 

पिण्डत्रयश्योत्तरो्तरं आाधिक्यसुक्त मेत्रायणीययूत्े । 
पितामहष्य नाम्ना स्थीयत मन्यम, भ्रपितामहस्य नाम्ना 

स्थविष्ठ दश्चिणम् । 
स्यवीयासं =पितुपिण्डापेक्षया । 

अत्र सभ्यज्ञानुनिपातनसुकम् ~ ब्र । 
मधुलपिंस्तिखयुतां स ल्पिण्डाजिषैपेद् बुधः। 
जानु तवा तथा सव्य भूमौ पितृपरायणः 

अश्र च शुतिक्रमेण पाठक्रमं बाधित्वा पिण्डनिवीपापपषवै जघ 
निपातने कर्येम् । पिण्डदाने पात्रमाह- 
मरीचिः । | 

पात्राणां खङ्गपात्रेण पिण्डदानं विधीवते । 
राजतौदु्बराभ्यां वा दस्तेनैवाय वा पुनः ॥ 

शीण्मि ३६ 



२५८ बौरागिप्रोदयस्य अदप्रकाे- 

भोदुम्बर~त।खरपरयम् । पिण्डदाने पिवुरताथमुकतं षरात्रंशन्मे- 
निषेपेत्पिवुतीथन स्वधाकारमनुस्परन् । 

पिण्डदाने मन्वमाह- 
कात्यायनः । 

यथावन्निर्णिक्तं पिण्डष्ठदाति भसावेतत्त इति । येच त्वाम. 
न्विति चेक इति । 

यथावनिर्णिक ~य यश्र येन क्रमेण यस्याघनेजनं छृतं तत्र तश्र तेनेष 
कपेण तस्थ पिण्डं दथा । सघाविति गोश्रसम्वबन्धनाम्नाममिधान 
चिदक्चितम्। धत पव पारस्करः । 

भघदनि ख सङ्हपे पिण्डदाने तथाक्षये । 
गोष्रसमस्वन्धनापमानि यथाधश्रतिपा्येत् ॥ 

दतेष्धन्नत्याे । अत्र च गोध्रदीनां सम्बोधनार्तानापुश्ारणं 
कायम् । असाविति प्रथपमानिदेश्ात् , असम्बोधने यवनेनिकष्वेत्वस्य 
वेयधिकरण्यापल्ेध्च । अत पव- 
बोधायनः । 

पतन्ते ततालोये च त्षामन्राग्विति। 
तत शाष्वस्य सम्बोधनान्तत्वमाह । एतदिति-~निर्वष्लमानपिण्डनिः 

देशः । न च पुलिङ्गस्य पिष्डशाष्दस्य कथं नपुंसकटिङ्गन निर्देश 
इति वाष्यम्। पिण्डशच्डस्य कुडञ्थस्य पिण्डं पत तीत्यादौ महामा 
ष्वे नपुसकलिङ्खंनापि प्रयोगदशहनात् । भत पक पिष्डशाब्वृस्य युद्धि 
ज्गश्वाधजञुतर दिनामपि पष ते पिण्ड शत्येष प्रयोग इति मेथिकमतमपा 
स्तम् , पिण्डशाभ्वस्थ नवुसकलिङ्गऽपि प्रयोगात् । तेनेतश्छम्देनेष 
पिण्डस्थोपस्थितत्वादध्यादार वेनष प्रयोगोपपसेरिति स्मतिचग्कक्र 

शादयः 

हेमिस्तु “ईषे त्वेत्याह छनश्रीर्यध्याहारवदश्रापि वाक्यपू 
रणाय यन्ञपदं पिण्डप्दं वाध्याहायं अत पव कङकमष्ये भन्रशरष्ड उ 
पटक्षणार्थ। । वथोरपि च व्यवस्थोक्तां रौगाक्षिणा । 

महालये गया प्रेतधराद्धे दशादिके । 
पिण्ड शश्वूध्योगः स्थादन्नप्रन्यत्र कीत्तयेत् ॥ इति । 

पतद्ववगोपाचषु धद्धेषु एतत्ते पिण्डमिति प्रयोगः । अन्यत्र 
तु पदनत्ते भक्षमिति प्रयोग इत्याद । 



पिण्ददानेतिकर्भ्यतवा ` १५९ 

अन्ये तु श्वे स्वेव्यादौ क्रियाविशषस्यपिश्षितत्वाशुकतः छिन. 
ग्रोत्यध्याहारः, प्रते तु वभ्यविश्ोषस्येतच्छन्देनैवसतमपंणाद्ग्नय दद् 
न मम इतिषक्ाष्याहारः । वेन प्रकृतो पष ते पिण्ड इति गोभिर. 
कयात् गोभिरीयानामेष ते पिण्ड इत्येव प्रथोगः । वाजल्मेयिनामपि 
+ पतन्त पिण्डमिग्युकतवा दधु्वाजक्तनेपिन ” इति भविभ्यपुराक्चनदेतः 
ते पिण्डमित्यशच प्रयोगः एतस्यापि वचनस्य प्ररृतावेवान्नातत्वात्। 
भव्येषां तु प्रागुकटोगा्चिवचनाद्यवस्यत्याहः । शालापरतया षा 
ऽपबस्थवि दिक् । अत्र च स्वधानमःशब्दो प्रवोज्वावित्याद- 
शाग्यायनिः। 

असावेतच्च इत्युक्ता तदन्ते च स्वधानमः। 
अत्र च नमः शष्दान्त मन््रसुशाये पुनः पित्रादीन् चतुध्वेन्ठपदे- 

नोदहिषयेदं न ममेति उच्चा, शिष्ठाचारादिति हेमाद्रिः । भतश्चष प्रयो 
गव।कयं कातिनाम्, भसुकगोश्रास्मात्पतरमुक शमेन पवत्तेऽन्न पिण्डं 
वा स्वधा नमः, इद्ममुकगोत्रायस्मतिपत्रेऽपुकशमणे न ममेति। भत्र 
भाखारावगतकाक्यात्पूवे ये अ स्वामन्विति मन्त्रः पठनीय शत्याद- 
कात्यायनः । ध सि 

ये च र्व।मन्विति चैके । 
पकम्रहणं पश्चप्रासत्यथंमिति स्मृतिचन्धिद्यकरः । 
देमादिश्तु एकप्रहणं परमतत्वषु चनाये तेन वाञजसतेयिनामयं नै. 

भवत्ये । अत पव शातपयेये च त्वामन्विर्युदेक भुः ठदु तथा 
न श्रेय।दिति । हछायुधस्वरसोष्येषम् । 

, .बोघायनस्तु मन््रास्तरमाद- 
पत्ते तत शसो ये श्वामन्रान्विति। 

गोभिलो$पि । 

अक्तविषते पिण्डो ये वात्र त्वतुतेभ्यश्च स्वपेध्यचचषजेत्। 
दिष्णुरपि । | 

उष्छ्िष्टधज्िधो दल्िणाप्रष्चु दभषु पयिषीदार्विरक्षितस्येक पि 
ण्ड पिबे निभ्यात्, अन्तरिक्ष दिं रक्ितेति द्वितीय पितामहाय, 
दयोदविरक्षितेति बुतीयं प्रपितामहाय । पतन्मन््रान्तर वासतोशष्दे ना 
मगोजोख्वारण कर्तव्यमिति हेमद्िः । सौनकाधर्वणभास कस्ये स्विते. 
रष मन्त्रः पिण्डायन्नोद्धरणं उक्त्वा पतन्ते रपितानहेश्यादिमनश्ेः 



२६० वीिमिश्रोदस्प भद्प्रकाते- 

परपिताप्रहादारभ्व पिदृपयेन्त पिण्डशानं उक्तम् । धोदर्विरक्षितेति ति. 
खमि, सवोन्नप्रकारमुरृधुत्याज्येन सर्न्नीय श्रीन्पिण्डान् सहता. 
धात्येतत्ते प्रपितामहेतीस्यादिना । पिष्यलादाथर्वणघाय्क्यये वतं 
दिपर्पवः क्रमो नोक्तः । एषां अ पक्षाणां तनष्ड्ालानुस्तारेण भ्यव. 
स्था वष्भ्या। 
भत्र च पित्रादीनां नाताहने- 

गोमिनः । 

यदि भामानि म विद्यात् स्वधा पितृभ्यः पथिषपिद्धश्च शति 
ध्रथम निदध्यात् स्वधा पिदुभ्योऽन्तरिक्षसद््य इति दिवीव स्वधा 
पितृभ्यो दिविषदूस्व इति तृतीय निघायेति। 

गोतरा्चाने काद्यपगोत्रमाह- 
भ्याप्रः । 

गोज्रनाशे तु काश्यपः, इति । 
नशोर्भन्ञानम् । सश्र षडूदैवत्यश्राचादो मातामहवगंस्यापि 

गोत्रसस्बन्धनामानि प्रयुज्य प्रयागाऽचुष्ठेयः। “योज्यः पित्रादिक्च 
इदानां स्थने मातामहादिकदयपस्तम्बधचनात । एष नधदेषत्येऽपि 
मातृषर्गे सीलिङ्खानि गोत्रल्लम्बन्धनामानि प्रयुज्य प्रयोगः कावेः। 
अत्र चावनेजनमन्त्रे आद्वलायनानां श्युम्धन्तां मातामहा, शुन्ध 
न्तां मातर इत्यादि उरो मातामहयोष्ंयः। अवनेजनमन्तरे पित्रादि. 
शब्दानां प्रृत्नरे समवेत।थेकत्वात् । मादु येष स्वामत्रान्वि 
तयू इति दमाः । तश्च । पतखिण्डरूपमन्न तुभ्य, ये चाग्ये अत्र 
त्वामञुवयाप्ति तेभ्वश्चत्यय सदु वस्यथः। न शानुयाबिनः पुर 
षस्य पुदषा पव ज्जियो वा सलीणामिति नियमे प्रमाणमस्ति, तेन 
खीणामपि पुसो अनुयाबिनः सम्भवन्तीति नाहासैद्धिः । आपश्तभ्बेन 
तु एतच्च मातरौ याश्च र्वामत्रान्वित्वेव मन्त्रः पित हति तेषां 
ताश्च पव । भन्न च नवदेदत्ये छपन्ञमान्रादीनामपि भद्ध भवस्येव 
"पिदुपत्म्यः सथा मातरः” इति सुमन्तुना तास्वपि मावश्वाचविदे. 
शाद्। त्रापि च जनन्यादिश्थानीयन्राक्यणे वत्पिण्डे वा तस्ामुदेशो 
न तु एथष््। 

` अनेक। मातरो यस्य भासे चापरपाक्षिके । 
 अष्यदान पथक्दुर्याप्पिण्डमक पु निषेपेत् ॥ 



[5 ©| 
पिण्डदनेतिकतेष्यता । ९६.१९ 

इति गाठव्चनात् । एवं च पिण्डदाने पतचचेऽलो इति मम्ब 
असौशब्डस्थाने वामिति श्यात् । स्वाशष्वस्थाने च युष्मानिति 
ध्यात् । नारायणदुचिस्वरसोऽष्येवम् । दं च मावधां इथिभ्यः- 
रिक्तभाद्धेष तीथमहाटयास्वष्टकादिषु पिवृपावणानन्तरमेव । 

श्चयाहे केवलाः कायो बदाकादो प्रकौीत्तताः 
सर्वैव हि मध्यस्था नान्त्याः कार्यस्तु मातरः ॥ 

इति छागटेयव नादिति देमाद्रिः । एृल्पाणि[र्तुपूषै]मेष । 
क्वयाहे केवलाः कायौ धुद्धावादौ प्रकीर्तिताः । 
अष्टकासु च क्त्यं धां हेमन्तिकासु वै ॥ 
अन्वष्टकासु क्रमो मातुपृवै तदिष्यते । 

इति ब्रहमपुराणवचनादन्वष्टकासु मावृभाद्धं पृषमेवेस्याद । 
वस्तुतस्तु- 

पितिभ्यः प्रथम दथाम्मातृभ्यस्तदनन्तण्म् । 
ततो मातामहेभ्यश्स्याम्वष्ठक्ये क्रमः स्श्रुतः ॥ 

इति देम्रयुदाहतब्रह्माण्डषुराणवचने मष्येऽप्युकतत्वाद्विकङ्पः । 
पवं “पिश्रादिनवदेवस्यं तथा दादश्चदेवत''मित्यग्निपुरागधचनाद्यत्र 
वेकर्पिक सौथेमदाखयादो बादशदेवर्य तन्नापि मातानद्यादीनाम 
वनेजनमन्तरादावृहो बोभ्यः । निवेशस्तु तासां सास्ते “आगम्तुनाम- 
न्ते निवेश” ईति भ्यायाव् , माद्प्षेणे तु वथनाददौ मध्ये षा 
निवेश्चः 

स्पतिरनावकीकारदयर्तु वड्दे त्वमेव भयाम्यतिरिकती्थमदाङ- 
यादावित्याहुः । 

भमाकास्वायान्तु केषां चित् षड्देवतं केषाञ्जिख्छासिनां भव 
दैवत्यं वा तेषां शालाचुखारेण भ्यवस्था । अत्र च नवदैवस्ये दाष 
शादैवस्ये वा पावेणानां पदाथावुक्रम पव, तन्न पक्ार्थप्रत्याससिला 
भाव । पव च वेदिकरणादयः पदाथा पकस्य इत्वा भपरस्यापि 
करेया; । वज्र वेदिक्षरण मातुमातामद्यादीनां न मिनन पथिमेन त- 
त्पक्ञीनां 'केड्िदम्तघायेति सांख्यायन किञ्िदम्त्धानोकच्या 
वेधमेदम्र्ततेः । मातामहपा्वेणस्य तु भिन्ना वेदिरिविभादकल्यः । 
लेखा तु मातापित्रोर्भिक्तेव अत पवान्वद्टकायामाश्लकामनः । 

कूष्वके दयोः षटू च पूवाद पिदभ्बो द्थादपराद्ु सखीभ्यः । 



१६१ वीरगित्रोदयस्थं भादप्रका्े- 

द्ूःअकटः पएश्हणम्रतिदेशाप्राप्ताया लेखाया अवाधार्थम्। तेन 
लेखया सह विकर्पः। यदा ढे कष्वौं तदा भयते भवतः, यदा षट् तषा 
०५।र्मण्डटर।ः । एव।इ=पृचा च पूवा ठाः पृवाः वाञ्च । तथा चायम, 

थः । पषस्यां देखायां पवस्य क्वा पृक्षु पित॒भ्यो दद्यात्। 
पक्षत्रयेऽपि पूवेस्यामेव पितृम्यो दद्यादित्यथेः। भपराषुन्मन्नापि पृष. 
वदेकशेषः तेन कषु प्रतिपषंणे लेखा मातापिक्रोर्भिन्ना। यक्त 
कषुषट्क तदा परतिदेषतं कषूमेद्; । मातामहपावणे तु ठा भिन्नैव 
धदेरेष मिन्नत्वात् । एवं मातामह्यादीनामपि टेखमि्ः । दक्षिगाप्रा 
था मातामहलेखायाः पश्चिमेन मातामद्यादीनां पिण्डदानविधनात् । 
अतश्च दभांस्तरणावनेजनादिकमपि भिन्नमेव गृह्यामाणविचेषल्वात् । 
एषं उन्सुकनिधानमपि भिन्न, रेखापुरोभागस्य भिन्नध्वेन शह्यमाण- 
विश्िषत्वाद् । इदं च नधदैवत्यभषद्धादो मातुः ¶यक पिण्डदानं 
यदि माता अरृतस्गमना तदा बोध्यम् । यदा तुसा इवसतहगम. 
ना तदा मतरं तां बोदिश्य [ पक ] पव पिण्डा देथः। 

शतानि समासेन पिण्डनिवेपणं पृथक । 
नवधाद्ध च दुम्प्यारन्दारोहण पक तु ॥ 

इति रोगक्षिवचनात् । सृताहनि-~श्रुततिथ्येकत्वे । तेन तिथिभेदे 
पथगेष द्धम् । समातेन= एकस्मिन्पण्डे वयारेपलक्षणरूपेण । शपक् 
नवध चन्खस्त्वर्था नवभाद् तु पएृथगित्यथंः । पृथक्त्वं च पूर्बाक्त" 
छपरास्तविपर्ययः तेन प्रघाममेशमात्रम्, मङ्गतन्बता न भवल्येषव ` 

छे, कि वि, 

, भरत पव शृगुः । नवभद् युगपन समापयेहिति । समापनं भार 
स्मस्योपठक्षणम । भत्र च नवधा एव पृथङ्त्वविधानाहन्यन्र वी. 
महायो पृथक्सवपरलतस्यायाः समाक्तोऽवगम्यते । पषं चो. 
पक्र्रशतो भूवादश्चम्द् स्तीथमदहाकवाद्पठक्षणथेः । पवं ब~ 

पकचित्यां सपराङ्दौ दम्पती निधनं गते । 
पथक् भाद्धं तयोः कुयांहोदनं च पुधक्षद्थक् ॥ 

इवि स्मृष्यन्वर नवभ्राद्धविषयमिति मद्नपारिनताद्रयः। भं 
व्ह्यणमोञजजनात्मङ प्रधानं । भोवनं पिण्डहपं । देमादिरदतयस्तु इताह. 

नीति विश्चेषभवणारखावरक्तरिकमश्रविषयमेतव् तेन तीको प थगेव 
देषमित्याहूः । न ख नवधाद्धे पृथक्स्वविष्यनयेकयं सूताहमाश्र एव 
समाघ्बिधानात् भस्यन्न समाक्त्ात्तयिति वाच्यं । मदुषदस्वष्पू 
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थकत्वधवणद्य । भत एव नवधादग्रहणमितरधासोपलक्षणाधं । भथ 
वारङ्गतन््रताध्राप्टयय नवभद्धे पृथक प्रहणं भृगुवथनेकव्राक्यत्वात् । 
पिश्पार्वणे पिण्डकानानन्तरं प्रपितामदार्पराखीवुदुदिदय तुष्णीं 
चतुथ पिण्डं फलभूमाये दचादित्यापस्तम्बः । 
तुष्णीं चतुर्थं स कृताङतः ्रपितामप्रथ तीन । उदिश्येति शषः । 

तष्णाम्-यमन््रकम् इता$ृतोन्वेकरिपकः । यतश्च करणं कलभूमा्यै, 
अन्यथा अकरणेनेव साङ्गस्वसिद्धो करणविभ्यानथकयापततेः | परपित- 
महप्रगृतीनिव्यतद्गुणसंविक्लानो बहुवीहिः। तेन प्रपिताप्रहात्वरान्ञीः 
जदिष्यश्ययम्थों लभ्यते । देवेन तु माठृपावणपिण्डदानानमरं हाः 
तिषर्गस्य सामाभ्यपिषण्डा देय इति उक्तम । 

हवि!हषं ततो सुष्टिमादयककमादितः । 
कमशः पितुपरनीनां पिण्डनि्धपण चरेत् ॥ 
ततः पिण्डमुपादाय हविषः संद्छृतं महत् । 
ज्ञातिगंस्य सवश्व सामाभ्यमिति निवपेत् । 

पिण्डकानानन्तरं तदग्तिके तच्छेषविकिरणसुकं ग्ड ~ 
पिण्डशववि क्रणं च पिण्डान्तिक इति गचरूपेण । 

थत्र च पिण्डदानानन्तरं प्रपितामहास्परंस्नीयुदिषश्य तेषापरय भागो 
ऽस्तु इति हवन् दभमूटठे करावघषण कुयात् । तथा च~ 
मनुः । 
॥ न्युप्य पिण्डाल्पितुभ्यश्च प्रयतो विधिषूवकम्। 

तेषु दभेषु त हस्तं निमुज्वाह्धिपभागिनाप् ॥ 
लपर्मागनञ्च महस्यपुराणे दर्शिताः । [ अ० ३ को° २१६ ] 
 लेपमाजश्चतर्थाद्या; पित्राद्याः पिण्डमागिनः। 

पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं सा्पृरषम् ॥ 
निर्माजेनं च मूलप्देशे । अत एव विष्णु, दर्मभूरे कराषवर्षणम्। 

अत्र मश्त्र उक्तः मेत्रायणीवसूत्रे बर्दिषि हस्तं निमि पात्रवितरः स्व. 
धातया युय यथामागे माद यश्वमिति अत्र पितरोमा हायम्वमिति ष॥ 

मानकमेत्रायणीमे तु पृत्रमन्त्रस्य जपमाध्रमुक्तं दक्षिणां दिशमन्वीक्ष. 
प्राणो जपतीति । इदं च पित्रादित्रिकद्मेपूर पव करसंमाजंन वृद. 
प्रपितामहार्दनामेष केपमागिष्वात् । भत्र च षडोषग्यधाददै स. 
वंषां पावैणानामन्ते करस पाजनं कायं लाघवात् । . 



सवापिश्ये प्रथमे पिष्डं दचावुश्ठिषटसजिधौ । 
पितामहाय चेवाथ तपिविश्ये च ततः परम् । 
इभभूढे केपभुज्ञं परीणयेर्केपघर्षणे; ॥ 
पिण्डेमोताम्हस्तकद् गन्धमाद्यादिसंयुतैः। 
प्रोणयिश्वा हिजार्न्याणां दद्यादाचमनं तवः॥ 

इति, तश्च क्रमकदपकं, किम्तु दभेमूलाबेधायकं, यल्यथा प्रत्यवे 
नेजनादेः प्रागपि तदुक्तब्राह्मणाचमनापत्तेरिति स्मा्तमदाचार्यः । अत 
दव पितृद्यिताधदकह्परदतिमिः षरुपिण्डानन्तसतेव करलंमाजनं लिः 
जितम् । 

रायघ्चकटादयस्तु यथाश्युतविष्णुवुराणवचनात् । 
श्रीस्तु तस्माद्विः्दषात्पिण्डान्डृत्वा समाहितः । 
भओदकेनव विधिना निर्वपेद् दक्षणामुखः ॥ 

[अ० ३ क्छो° २१५] 
भ्युप्य पिण्डस्वतस्तास्तु प्रयतो विधिपूवेकम् । 
तेषु दमु तं हस्तं निमूुञ्य दिपमागिनाम् ॥ 

इति मदुवनाख् पितृपा्ंणे पिण्डषद्ानानन्तरः करसमाजेन का 
यमित्याहुः। न चतस्य विष्णुवचनस्व क्रमकद्पकस्वे प्रस्यवनेजनस्या. 
पि ब्राह्मणाचमनो चरक।छत्वापा्तिः। विष्णुपुराणे प्रत्यवनेजनस्यानुक्त 
स्वात् । अत्र चकोदिषटे टेपभुजामसंभवेऽपि निर्देद्यककरसंमाजे. 
मादिक कन्तेष्यप्रेव, साधारणपषृल्तप्रागुक्तव्ह्मपुराणवचना दिति स्मत. 
मह्टचायः। अन्न च हस्तान्मा जनस्य द्टाथत्वाचदि शस्तलेषो नास्ति 
तका नोन्माजनं कर्ते्य शाकृलोितनिरसनवत् । मेषातियिहरिहर- 
भृतयस्तु यद्यपि हस्ते छेपो न भषेत् तथापि उन्मज्जन कशेव्यमेव, 
नहास्य पतिपन्तिकमेष्व कि तदि दस्तोन्भाजेनं मदएाथम् । मत पव 
विष्ुरशुतौ करावध्षेणमात्र श्वयते भतश्च तादृशस्य ठेपाभावेऽपि 
कन्तु शाकयतवाद्धवत्यवोभ्याजेने । न च केपमागिनामिध्यस्यालुपपासिः 
दपश्चष्दस्या्राल्षरसोष्मादिपरस्व। त् । पिण्डकनि हि क्रियमनि भन्जर. 
खोभ्पादिकं किञ्चियस्ते सक्रामष्येव अतस्तादशतक्रान्ताव्ररस 
एव ेपमागिनामवं मागोऽस्त्विति ध्वन् दस्दं निमूज्यादितयाहुः । 



पिण्डद नितिकतेम्यता । २६५ 

पिण्डदानानन्तरम्- 
मनुः । 

आथस्योदकः परास्य त्रिररायस्य शनेरसून् । 

वडष्युतु्नमस्कयोस्पितुनेव च मन्त्रवत् । [भ०३छ।०२१७] 
आचमनं च शस्तप्रक्षाखनपृवक कत्चव्यमिष्युक्तम्- 

त्रप्मपुराण 
वतो कर्मषु त॑ हस्तं खसृज्व च करो पुनः। 
प्र्चादय च जलेनाथ चिराचस्य हारं स्मरत् ॥ 

त्रिरिति च “निषेध्य पितुकमाणि खकवाचमन रत् हत्यस्यापवा ̀  
हाथत्निति देमादिः। "ज्रः पिबद्वीक्षेतं तोय^पिष्यादिना यत्लामाभ्वतो 
विदितं त्रिरामन तदश्र त्रिसवस्तत ईति धादचिन्तामणिः । पकाशमन 
तिस्तायपान यद्विहित तस्यधायमनुवाद इति धाददपिका । उदकपराब- 
त्य~उदार्थी दिश्चं परादृत्य, परिवत्तनन।चराभिमुला भुत्वस्यथः। 
षदं चोदक्भ्परावरतेन पिण्डानामवुमन्व्रणपृवक कत्तव्यामस्वाह- 
भाईवलायनः । 

निपृताननुमन्त्रयेला्रपितरो मादथण्ं यथामागमाुषायभ्व- 
मिति सव्याचुदुद गाड्त्येति। 

निएतान्=विधिपृवकं दभषु निहितान् । सथ्याक्त्=लडयव्रकारमव्र- 
दाक्षिणामेस्यर्थः। उदगाबरत्म~उदगस्तमवान्गध्य । 

छम्द्रोगपरिरिष्टे विशिष क्तः । 
वामेनावसंनं केचि दुदगम्त रचक्षते । 

सके गौतमश्ठाण्डिदवा शाण्डिल्यायन पथ च ॥ इति । 
वामनरवाममङ्गं पुरश्कृश्य । उदगन्तम्=वाववुषङमुखो भवति ता. 

छदस्यथः । केवित-गातमादेव्यतिरिक्ताः । ते तु सर्वं सध्यनापसभ्यन 
घा पंराव्तन प्रचक्षत इत्यथः । | 

उद कूपरादन्तनानन्तर च उतततराभिसुखन दवासनियमनं कायं 
भागु्तमलुवचनात् । अत्र च मयुकचन बिरति धवणादुक्तखक्षणं प्रा. 

णायामं किः त्वेत्यथ इति मेणातिथिः। विन मन्बेनं पराणानां बिव 
मनपिति तु ककोदिबहुसमता ऽथः । इवासं नियम्य षद् ऋतृन्पितशच 
नमस्कुयाहदत्याह- 
घ एव । 

षटूकऋतुस्तु नमस्कु स्पितृनेव ख मन्त्रवत् । 
शीर मि ३४ 



२६६ बीरपितोदयस्यः भद्रके ` 

त्र कतुनमस्कारे मन्त्र उक्तो- 
ब्रह्मपुराणे । 

वसन्ताय नमस्तुभ्यं प्रीष्माय च नमो नमः। 
वषाभ्यश्च हारत्संश्चक्रतषे च नमः सदा ॥ 
हेमन्ताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शिद्चिराय च। 
माससंषत्रेम्यश्च दिधसेम्यो नमो नमः ॥ इति । 

पिवृनमस्कारे तु मन्त्रो “नमो वः पितर इषे” इत्यादिदे्भ्य इति 
हेमद्ि । 

अभ्य तु मनुवयनमेषं ऽया चक्षते, ऋतृन्पितनेष पितुतया ध्याय, 
न्नव नमस्कुयाते , मन्त्रवदितिर्“वखन्ताय नमस्तुभ्य'"मिश्यादिमन्तरः 
कश्यथः । 

यस्तु कात्यायनसुते “नमो वः पिर" इति मन्त्रेण षडञ्जछिकर. 
णमुक्त, तथ क्तुनमस्काराद् भिन्नमेव, तत्र ऋतुनमस्कारस्याजुकतः 
त्वात् । अतश्च कात्यायनेरपि मनुक्त ऋतुनमस्कारः पित्नमस्क।रशच 
सिन्नतया काये इत्याहुः । 

अयं च छऋूतुनमस्कार उदखमुखेनेव कततेठ्य श्युक्तं गार्डे- 
वामेन परादृश्योदङ्पुखः प्राणाक्नियम्य षड्भ्यो नम इति नमः 

संहतस्य वामेनव पराचृलय दक्षिणामुखो ऽमीमदन्तेति जपति । 
स्मास्तमक्षचायंस्तु एवमाह, न घस्न्ताय नम ईत्यनेन क्रहुनम 

स्क।र इत्येवं मनुवचने व्याख्येय किन्तु याजुंदिकेन नमो षः पिनर 
इति मन्तरेण रसादिश्चण्द् प्रति पाचान्वसन्तार्दान् ब्राह्मणसदस्वे दला 
युधव्यास्यातान् षड्तुन्मस्कुयादिस्यथं हति ध्याख्येयम्। अतश्च 
कात्यायनादौनां नमो व इत्यननेव ऋतुनमस्कारस्य सिद्धत्वात् न 
पथक् सोऽनुष्टेयः प्राप्नोति येषां तु सामगादौनां न कथश्ञित् क्रतु. 
नमद्कारप्राततिस्तेषां ब्रह्मपुराणवचनात्तपप्राततिः, तथा च ब्रह्मपुरण- 

तेभ्यः स्ंस्रवपत्रेभ्यो जखेनैवाधनेजनम् । 
दत्वान्र पितरश्चति अपेच्चोद ङमुखस्ततः ॥ 
सञ्चिन्तयन् पित्न् तुष्टाम्सवान् मास्करपूर्तिकान् । 
अमीमदन्तपितर इति पश्यन् पितृन्पटेत् ॥ 
नीवीं विसस्य च जपेन्नमो वः पितरस्िथिति। 
अश्न षट् पुखषान्तं च मन्तरं जप्वा इताञ्जछिः ॥ 
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पतद्वः पितरे वाक्त इति जदपन पृथक् पृथक् । 
यमुकामुकगोत्रैतस्ञभ्यं वासः पटेसतः ॥ 
इद्यात्करमेण वासि दवेतबद्ञभध दक्षाः । 
गते वयत्ति बुद्धानि स्वानि रोमन्यथापिकषा॥ 
क्षौम सुत्र नवं दधात शाणं कापसमेव च । 
ृष्णोण नीलर क्तान्यकौश्चेयानि विधज्ञयेत् ॥ 
मधु चाञ्यं जलं चाध्यं पुष्पं धूपं विरपनम् । 
वरि ददास्च विधिवचवण्डोऽ्टाङ्खो मवेधथा ॥ 
सम्पूजायेत्वा विस्त पितरश्च प्रणमेदतुन् । 
वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रीष्माय च नमो नमः॥ 
वषौभ्यश्च शरत्संश्चश्छूतवे च नमो नमः। 

हेमन्ताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिराय च॥ 
माससंवत्लरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमो नमः ॥ ६ति। 

पवं च तेषां पतद्वचनाचुसारात् तुनमस्कारः पिण्ड पजान. 
स्तरमेव भवति । अत पव भाद्धचिन्तामभिरपि ब्रह्मपुराणोककतुंनम- 
स्कारस्य सामगपरश्वं तत्वुत्रसवादादिस्याह । क्षोम=-अतत्तीप्रमकम् । 
अतसी स्थादुमा क्षमेत्वमरात् । ददं च ब्रह्मपुराणोकतं ऋतुनमस्कर्णं 
दक्षिणाभिसमुखेनेव क्त्यम् । पवं च उद्कपराद्ष्य दशालं निदभ्य 
पुनस्तेनैव पथा परावर्यति स्मा्तेमते अनुष्ठानक्रमः सिद्धो मधति । 
उदङ्मुखावस्थानस्यावधिमाह- 

कालयायनः । 
उदङ्ङस्ते आतमनात् । तमर्ननग्छानि, तदवधि । अतश्चोदरसु. 

सावस्थानमात्रेण ग्लानेरलम्मवात् कात्यायनानुक्तमपि शवालनिरो. 
धात्मकं शासान्तरो पदिष्ठ ग्छानिक।रणे भवद्यस्वीकतेष्यम् । श्वा- 
सनिगोधानन्तर- 

सर पएव। “ 

माबुस्यामीमदन्तेति अपति । 
शआधसेनं तेनैव मार्गेणेति ककः । 
अत पव छन्दोगपरिशिष्टे । 

अपस्तेनेव चाधृत्य ततः प्राणं षिमोचनेत् । 
जपन्=ममी मदन्तेति मन्ामिति शेषः । भाण पिमोचयेत्-ंश्टवसे. 
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दित्यथेः। अन्न अ जपक्निति भअवणाज्ञपतोऽग्याघ्रात्तः प्रतीयते । का" 
त्यायनाकौनां तु अभ्याब्रत्यु्तरकाटं जप हत्येताकान्विशोषः। मत 
पव वेषामस्मिब् जपे दक्षिणामुखस्वं भागुक्तगरडपुराणेकवाक्षय. 
त्वात् । छन्दोगानां तु [न] द क्षिणामुखत्व परावरेनलछलमय एव जपति 
धानात् । भयं च मन्भजप उपाद्यु कत्तंञ्यः जपत्वात् श्वासानिरोेन 
भ्यक्तजपस्य कल प्रशकयत्वादिति स्मत्तेः । 

भपस्तम्बेन तु पिण्डविधानानन्तरं मन्श्रान्तरणोपस्थानमुकस्व। 
अश्र पितर शत्यनयोमेन्त्रयोः पाठान्तरेण विनिबोगो दर्चितः। 

यभ्मे माता प्ररोम यच्चचाराननुत्रतम् । 
तभ्मे रेतः पिता दतां माभ्युरन्योपपद्यताम् ॥ 

पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
क्वधानमः प्रपितामहेम्यः स्वधायिभ्यः स्वधानम इति उपस्थायाध्र 
पितरे बथामागं माद्ब्वमिल्युक्त्वा परागावत्तेते ओष्मणो व्यद 
त इपास्तेऽमीमदन्तपितर, क्षोम्यास इति । 

भस्पणःन्पिष्डोष्पापगमं यावत् । भमीमदम्तेत्यस्यानन्तर पि. 
णडावशिष्टान्नात्राणमुक्त्वा परलयवनेजनसुक्तम्- 

भाञ्वनायनसुत्रे। 
चरोः ्राणमक्षं भक्षयेत् । 

चरो पिण्डावाशचिष्टस्य । प्ाणमक्ष-अवन्राणं यथाहृतं भवति वधा 
मक्षयेव्र्भवनजिषरेत् । 

आपस्तम्बेन तु पिष्डावश्चेषस्य याच्राणमुक्ल्वा तस्य समत्श्रषं 
कास्यं मक्षणसुक्तम् । बः स्थास्थां रेषस्तमवजिव्रति- 

ये समानाः सुमनसः पित्रो यमराज्ये । 
वेषां लोकः श्वधा नमा यज्ञो देवेषु कदपतान् । वीरं मे इत्ति. 

तर इति भामयाविना अद्यो अन्नाद्यकामेन ्राद्यो योऽढमन्नाधाय 

तेन वा प्रायः । भामयवीन्रोगी भस्व चोचिर्यान्निवृचिशेषस्वेनेव 
काम्यत्वम् । भतयेन्यन्नं चत्कामोऽपि भक्षयेत् । यो वा अन्नाचापाट- 
समर्थः खन अङध्यादिना नाद्यात्त तदुर्पस्य्थं मक्षयेव् । 

कात्यायनस्तु अवन्राणमदुक्त्वा अमीमदन्तेत्पस्थ जपस्यानम्तररं 
कतेष्वम्।ह । 

भवंनेन्य पूर्वजना वक्षस्य भमो व हत्यञ्जारं करोति । दद 
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चावनेज्ञनं पूवावनेजनजखशेषजदेन । "तेभ्यः सस्जवपत्रेभ्यां जलने. 
वानेजनम्” इति ब्रह्मपुराणवचनात् । सल्वपत्रेभ्यः=पूषद् तावनज 

नपात्रेभ्यः । मनुव वनेऽपि । 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः 

[ अ० ३ दलो० २१८] 
इदं च स।मगमिन्नवाजसनेयादिषपर तषांतु पिण्डपात्रक्षारन' 

जलेन “तत्पाक्रक्षारनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्"' ईति छन्दोगपरिरिष्टात् । 
केचित्तु वाज्ञसनेथेनामपि पिण्डपाजक्षालनजलेनेवच्छमन्ति । अश्र 
चावनेजनक्ाकयशेषक्चष्द प्रतिपत्तिकमेत्वम्। एवं च देवादस्य जलस्य 
नाश्चे नेदं प्रत्यवनेजनं कायेमिति मेधातिधिः । 

स्तुतस्तु आद्वलायनसूत्रे नित्ये निनयनमिति नित्यग्रहणात् 
कश्तब्यमव । हेमादविर्प्येकम् । 
वा पिण्डपान्रस्य स्युष्जीकरणमुक्तम्- 
गार्ढे। 

छृत्वाषनेजनं कुयोत्पिण्डपा्रमधोमुखम् । 
नीवीं विललस्येति । वामकर्यां वख्रद शासज्ञोपन नीिरिति हेमादिः । 

तासुश्सुश्व । नीविखंसनानन्तरं आचमनं कायं नौर्वी विशस्य 
परि धायोपस्पुशदिति बोषायनव चनाद् । 

कचेल नीवेषेज्लसनस्य द्विराचमनप्रकरणे कात्यायनेन पाडादू 
द्विरचमनमेव कासमित्याहुः । 

अन्वेतुनतु कममेस्थ आचामेदक्षिणं भषणं श्प्ररेदिति वचना 
त्कणेस्पशमाहुः । किमपि न कयेमिति पिवृमाक्तेः । नमो ब इति भरि 
करोतीति । अजञकिप=करसम्पुट+। भञ्जलिमावध्नन्पिण्डामिसुलः पिवतु 
भ्यो नमस्कारन्छुयादित्यथः। भत्र च प्रतिमन्त्र षट् कृत्वो नमस्कारः 

''माषटहृत्वा नमह्कराती'ति श्रुतेः । अतश्च प्रतिनमस्कारमञ्जि. 
करणमावत्तत इति क्कः । ते च नमोवः पितरो रसयेत्वादि पित. 

नभो व इत्यन्ता; । अत्र च तत्तच्छाक्चाम्तरे तत्तत्घु्रान्तरेच ये 
मभ्शाः पडितास्ते त्रैव दर्व्या; । मैत्रायणीयपरििषषु तु भञ्जदेः 
पिण्डोपरि करणमुक्तम् । 

नि्ुवतेऽअजि हत्वा नमो ब ईत्यादि । 
निषुवनन्पिण्डापरि पाण्योः करणम्। अथ प्रस्तरे निवत इत्वा, 

दिषु त्वै भमितेः। गोभि्स्तु निह्धवने विदषमाह । भथ निहते 
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पृेश्यां दक्षिणोखानो पाणी छत्वा नमो घः पितरो जीवाय नमोवः 
पितरः शोषावेति मध्यमायां सम्योत्तानो नमोषः पितरो भपोष 
इति दक्षिणोच्तानाविति । दक्षिणपाणिसु्तानं श्वा तदु्तरपुकम् । 
कार्वायनेस्तु नमस्करारानन्तरं वास्ोदनि कायै तथा च- 

स एव । 
ह इत्वपास्यति सूत्राणि प्रतिपिण्डं ऊर्ण दशां वा वयश्युत्तरे 

यजमानस्य रोमाणिवा। 
 सूत्राणीति बहुवचनात्त्रीणि श्रीणीति ककः । ऊणाजमेषरोमाणि। श्यं 
उभौ दवेवाया प्राह्या, इष्णायाः “कृष्णोणी नीलरक्तानि अक्ेदायानि 
वजये" दिति ब्रह्मपुराण निषेधात् । दशान्वस्राञ्चटसुज्राणि। सुत्राणीत्यने. 
तव दशाया अपि सिद्धेः दुनदेश्ाग्रहणं दशाया मजुकटपर्वसूचनाथंम। 

भत पव वायुपुरणे-- 

वजयेत्तु दशां प्राश्चो यचप्यदहतकोद्धवामिति निषेष इति हेमः । 
अत पव दवेतवङ्ज मवा दश्चा इति ब्रह्मपुरागवचनं पि्यज्ुकर्पत्वपरमिति 
व्याख्येयम् । न चात्र द्वेतद् शाया विधानाद्धायुवुराणीयदश्चानिषेधः 
ृष्णद श विषयोऽस्त्विति वाच्यम् । तश्राहतकोद्धवामिति ्वणावहत. 
कस्य च शु्धत्वेन तस्या अपि निषेधगप्रतीतेः। मानूपध्येयोऽप्येवम् । भन्ये 
त्वद तस्वाहतं यत्त्रनिभुक्तमिति वचनान्नूतनपयवयांयत्वावगमान्नूतनङ्. 
स्णनिबधायं वायुपुराणवचनम् । अत एव शुङ्कवसखद शाभवं सूत्रमिति पि 
तूदयिताः वयस्यु्तरे यज्मानरेमाणि चेति। शतवर्षस्यायुषः समं मा- 
गद्धयं प्रकदप्य दे वयस कल्पेते तज्नोचर उपरितने वयास वस॑मरानस्य 
धज्ञमानस्व लोमानि तनि च प्रशस्ताङ्गकत्वादुरस्थितान्येव प्राह्याजि। 
उत्तरे वयद्पुरोलोमानीति सुत्रान्तरदशेनात्। वाराब्ददस्मिन्नपि व. 
यच्ति दुत्रादिना विकल्पो कोज्ञामिति दरितमिति देमदिः। पतश्च सु. 
ज्रादिषद्ञ।मावे वेदितभ्यम्। अथ वसमभवि दश्ामूण वेति विष्णुव. 
सनात् । अत्र च प्रतिपिण्डमित्यमिधानादेतद्व इति मन्त्रः प्रतिपिण्ड. 
मावते । बहुवचनं प्रयोगखाधुत्वार्थम् । यच्छत्र वाचस्पतिनान्यैरपि 
(१ गोडेश्कमत पव द्विपाशिकायां वितो बहुवचनान्तमेव पाशपदं 

† अम्य पयय  ''गग्ण्यगापिाषणरररििि 

(1) भत्र किदं दुरित इति । 
(९) १७ मी भव्वार ९ पा० ३अ० ४ तुर १०-१४। 



पिण्डदानेतिकतेष्यता। २७१ 

विकसितम् । अत्रापि च तत्तच्छालामेदेन सुत्रमेदेन चये मन्वा 
उक्तास्ते तेव क्ेयाः। 

मश्त्रपाटोत्तरं वाक्यप्रयोग उक्ता ब्राक्षे- 
पलः पितरो वाक्त शति उद्पन्पथक्् पृथक् । 
प्रमुकामुकगोन्ेतचुभ्यं वासः पडेत्ततः। 

भयं च वाकयप्रयोगो मन्त्रपाहात्तरकाकीनरवास्प्रतिपिष्डमाव 
तते । पतद्वः पितरो वास इत्युकत्वा घाक्यपृषंकम् । सम्बोध्य प्रतिषि. 
ण्ड तु वद्धं वापि विनिःक्षिपेतु"*$ति मविष्यवचनाश्च । पतेन चामुकगोत्रां 
असुकशमरीण पतानि धः पिण्डेषु वासांसि स्वधेत्युकरव। एतद्वः पि 
तरो धा इति प्रतिपिण्डं दयादिति रायसुकटकारमतं परास्तम् , पूर्वा. 
कवाक्यविशधाव । अत्रच नवदवत्यधाददो मतामहपा्ेणे वा 
नास्य मन्वस्याहः भक्तो पिण्डपितृयक्ते पिवुशबष्दस्य सपिण्डीकर- 
णसस्कारवचनत्वात् पितामहप्रपितामहयोरपि मन्त्रप्रयोगात्। अत्र 
च घस्वरादीनामभ्युक्षणं कत्वा दानमुक्तमानवमेत्रायर्णायसेत्रे “वास्त 
ऊणो दशतां वाभ्युश्य पिष्डदेश्ते निदधाति 

अश्र केथिर्तु जकारेवांसादानात्पृथे गहादवक्षणाञ्चनदानान्युकता 
नि । तच्र गोभिरस्ताधद् शुदानवक्षत गृद। ज्ञः पितरो दखति पिण्ड। 
नवेक्षित सतो घः पितरो देष्पति। अश्र गृहशब्देन पर््युच्यते शुह॥ 
पल्लीति तेनेषाक्तत्वादिति स्मात्तः। आञ्जनाभ्यञ्जने त्वाश्वल।यनेनोक्ते । 
असावभ्यङक्ष्वासावङ्क्षवेति पिण्डष्वभ्यञ्जनाञने वासो दद्यादिति। 
अभ्यज्ञनं तद्म । अलनं ्रककुदादि । तदुक्तम्- 

श्रहमपुसण | ¢ 9 क 
्टमाइस्िकङ्कुद मञ्जनं निच्यमेव च । 
तेर छष्णतिरोत्थं तु यल्लात्सुपरिरक्षितम् । 

धष्टमाहुरिर्थभिधानाचदमावे कञलाद्यम्थनुल्ञा गम्यते । षास; 
सूत्रदानानन्तरम् । कात्यायनः । 

अजमित्यपोऽभिषिश्चति। 
उजेमितिप्रतीकेन सम्पूर्णा मन्तो गृहते । 

अनेन मन्त्रेण पिण्डानामुपरि दक्षिणाध्रां जकधारं दचादित्यथः। 
पिण्डेषु गन्धादेदानमाद- 

विषुः । ध स ॥ 
भधेपुभ्पधूपायुरेपनान्नाचयमक्ष्यमोञ्वं निवेदयेत् । उदपात्रं मु. 



२७९१ वीरमिश्रोदयस्व ्राद्ध्रकाे- 

तिकाभ्यां सयुतं च । वं च गन्धादिदानं तूष्णीं कायम्, “गन्वावि 
तिक्िपलष्णीं तत आचखामयेद् दविजान" शति परिशिश्वचनादिति 
वाचल्यतिमिशाः 

हेमाद्रिस्तु । 
पतद्ठः पिवरो दैवा देकाश्च पितरः पुनः 

पुष्यगन्धादधूपानामव मन्तरभदाहतम् ॥ 

इति बहवेवतवचनान्मन्धपूवंक मित्याह कङ्पतरो ब्रह्मपुराणना- 
ञ्ना पटितनिद् वचनम् । गन्धदानात्तरं ब्राह्मणानाचामयेसपरागुकतख- 
न्दे(गपाराशाषटवचनात् । 

कत्यायनः । 

अव धायावलिच्रति यजमानः। 
भवधायन्पिण्डपन्ि पिण्डान् निधाय। भ्रवधाने कृत्वेति सानुपाष्यायः। 

श्जिघ्रति यजमानः, तत्छस्कारक चदं, स्तत्सस्कारकत्वं च "स यज्ञमन. 
भागग्ति वचनात् । अतश्चाइ्व्रयुकतृक पिण्डपितृयके भद्ध चाप्रतिनि. 
धिकतृक य जमानस्यषेदम् । न चावधानस्याध्वय्वाहिकतृकत्वेन भि. 
नकलेकश्वात् कत्वाप्रत्ययाचुपपात्तिः । पृवकालतामात्र पव कृल्वाप्रत्य 
योपपत्तः। निरूप्याजं प्रातहांहन मितिषदिति ककः। वस्तुतस्तु अवधान 
यज्ञमानस्य प्रयाज्ञककरतृश्वेन समानकतकत्वस्याप्युपपचिः । मननात् 
भरत्यवनेजनानन्तर भूमिस्थानामेव पिण्डानां क्रमेणावघ्राणमुकम्- 

उदकं निनयच्देषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः। 
अवजिघ्रख्च तान्पिण्डान्यथान्यु्तान् समादहितः॥ 

यथन्ुप्तानिष्यनेन नि्वापक्रमेण पिद्धानामवघ्राण दर्चितम्। 
अकघ्रणानन्तर कत्यायनः। 

उद्सुकसष्द् छिन्नास्यश्नो । 
आद्धातीति शषः। अत्र च स्टदाच्छिन्नं पूरव क्षिपेत् सकृवा- 

््न्नान्यश्नाकषम्याददाति पुनरस्पुककमपिसजति इति शतपथश्रुतेः । 
सूत्रे एवजाद्यदन्तत्वादस्पाच्तरत्वाद्वा पूषेनिपातः। भपस्तम्बेन तु उ. 
द्सुकापिखजने मन्व उक्तः, अभून्नोद्तो दविषे । जातवेदाः प्रवाद. 
यानि सुरभीणि त्वा । प्रादापिवुभ्यः स्वधया ते भक्षश्प्रजानन्नन्न 
पुनरप्येतु देवानिष्येकोस्सुकं प्रत्यपिदखजति। गोमिलेन तु अनेनैव मन्त 
णोव्मुक्षाम्युश्चषणमुकम् । ¶ति पिण्डदानम् । 



अप्तय्पोदकद्(नातिषचारः । २७३ 

। अयाक्षष्योदकदानम् । 
विष्णुः । 

ततः चुधोक्षितमिति धादधदेशं भोक्ष्य व मेपाणि, स्वं कुर्वत् । 
ततश्नपैतृकद्धिजपुरःसरमाचमनोदक दश्वा । तस्पुरः सरत्वं च देव. 

छनोक्तम्। उदङमुखेषु घनमादो दत्वा प्राङ्मुलेषु दाव ¦ षर्दन्वह्य. 
माणम् । भाचमनोत्तर ~ क 

कत्यायनः। व व 

यावान्तेषूडकपुष्याक्षतानक्षय्योदकं च दात् । 
भकतान्यवाः। ४ व 

भाचन्तिषूदकं दद्यत्वुष्पाणि खयवानि च । 
ववोऽलीति पठन्मल्त्ं भखामकतिलमन्वितः ॥ 

; ` शति ब्रह्मपुराणवचनात । धाचकस्योऽप्यवम् । दं च यवदनं 
; वेषकरे, पित्रे तु तिलदानम् । 
` तथा तत्रेव । 

सतिशाम्बु पिवृष्यादे दत्वा दैवेषु साक्षतम् । 
भादा विरथस्य देवेष्विद्वनेनान्वयः । 

आदौ साक्षतमम्बु दैवेषु दश्वा सतिलाम्बु पितृषु दद्याद्यः । 
अत एष ककेणापि देषपूचकर्वसुदकदानादेरक्तम् । 

उदक।दिदानि मश्त्राः। 
| डन्दोगपरिशिष्टे । 
| शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन वा । 

खोमनस्वमस्िवति च पुष्पदानमनन्तरम् ॥ 
भ्षतं चारिषटमस्त्वित्यक्षतान् प्रतिपादयेत् । 

{ बुगमानिति विभ्यभिगप्रायेणति इलयुषः । छलात्पेल तु मन्नान्वरा- 

। ण्युक्षानि। 
| अपां मध्वे स्थता देवाः सवेमण्यु प्रतिष्ठितम् । 

| बराक्षणस्य करे म्यद्ताः शिवा भाषो सवन्तु मः। 
छक्ष्मी्॑खतु पुष्पेषु टक्ष्मीषेसतु पुष्करे । 
ठक्ष्मीवंखेरखद्ा सोमे लोमनस्य सदास्तु मे ॥ 
अक्षत शास्तु मे वुण्यं शान्तिः पुष्टिषेतिश्च मे । 
यथष्डेयस्करं ठोके तदस्तु खदा मम ॥ 

भन्नोदकदानादो यथाद्िङ्गं मन्जाणां विस्य विनिवोगः। शत्र 
नरी मि ३५ 



२७४ बीरामिश्रोदयस्य भादप्रकाषे- 

च परिशिष्टशातातपोक्तानां मन्त्राणतैष्डिको विकल्प इति प्निभा- 
भिप्रायः । उदकादिदानं च पिभ्ये भपसष्येनेति कर्दः । 

शङ्खषरस्तु । 
५ततः पुष्पाणि सम्येन सोदकानि थक थक इति शातात. 

पव्नाश्सम्येनेवेत्याह । न चैतस्य देवपरत्वमिति वाच्यम् । भान 
थक्यापसेः । पृथक् पृथगित्यस्यानुषपच्चेश्च । 

भक्षथ्योदकं च दथादिति। दत्तानामन्नादीनामक्षयायसुदकमक्षस्वो- 
दकम । इद चाक्षय्वादकद्ान (ख) नामगाताभ्याम् , “उदङ्मु सभ्यो 
दत्वा वद्वदवाः प्रायन्तामात प्राङ्प्ुखभ्यः" हति वथनाशथ. 
मल, पिष्ये वस्वा पश्चाहव ऽपि अक्षय्योदकं देयामर्याहुः । भत पव 
च नामगोक्राक्षारणपूवकर्वमपि भवति । त्र गत्राहिसम्बुद्धिस्थने 
षष्ठो उक्षा 

ह्न्वोगपारपिषट।  , , _ 
अक्षय्याद कषान तु अघदभवदिष्यत । 
षष्ठ्येव नित्यं तत्ुरयान्न चतुथ्यौ कदाचन ॥ इति । 

अधघदानवशवत्यकमक्षय्योदकक्ाने करुयादिष्यथं इति हलायुषः । 
र्मासस्तु तन्प्रता नेव सेः; "अघस्य क चध' हत्यननव लिशेञ्यं 

छासरकरत्वप्राप्त्यथांऽनिदेश स्वाह । एवं च अपुकशमणो ऽस्मत्पि 
वव चान्नदिरक्षरव मस्त्विति ।प5वे वाकयं वाष्यम् । देवे तु पुरूरवाहव 
स्क। विश्वदेवा व ततदन्नपानादिना प्रीयन्तामिति । अत्र ब्राह्मण. 
दस्त दत्तानासुदकादीनां घारणप्रवोजकमादविकायांमावाच्ुखो देहे 
प्रक्षेपः काच इति हेमद्रिः। 

पुनश्च तेषामुदक्षादिकानं कावेमिध्युक्त ~ 
मत्स्यपुराणे । 

भाचान्तेषु पुनदधाञ्जरपुष्पाक्षतोदकम् । | 
देत्वाशीः प्रतिगृह्णीयाद् द्विजेभ्यः पराङ्मुखो बुधः । 
स्वस्तिवाचनक कुयोत्पिण्डायुशषुस्य मकितः ॥ 

पुनः शब्देन चात्रेदुं दितीयं दानमिति बूखितमिति देमारिस्परतिच- 
न्रिकाकारप्रमृतयः । आशीप्रहणप्रकारश्च काष्यायनेनोकः अघोरः पि. 
तरः खभ्तु, सरििवत्युकते गोरं नो षचैतां, वद्धेतामिस्युक्ते 

दातासे नोऽमिवश्चन्तां षेदाः सन्ततिरेव च । 
भदाथनो मा व्यगमत् बहुदेयं च गोऽहिवति॥ 



वैरयाचनदिविचारः । १७५ 

भारोषः प्रतिगृष्येति । कचित्तु घेदेः सम्ततिरेष चेति पाठः । 
धत्र बहु देयं च नोऽस््वीस्वस्तं मन्न पाडेरव। । ` 

भन्ञं च नो बह भवेदिति भीश्च (१)खममदहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म क् चन ॥ 

ह्यधिकं बौधायनेन पठितम् । अत्र च वरयाचने क्ियम्रणे दा 
तार ईत्वेषपरद्ावपि प्रातिषर ब्राह्मणेयथालिङ्ग प्रत्यु्र देयम् । 

ध्राथेनासु परतिपरोकते सवोस्वेव दिजालमः 
इति धचन।दिति देमादिः । अन्येस्त्वत्र प्रतिवनं न लिखितम् । 

धत्त स्मुतिचन्द्रिकाकारेण कात्यायनगुष्ये दातार ₹इत्याहिकं नोकतमि 
प्युक्तं तवत् (कमं) शठपतर्दरयुध'दिलकल निबन्धेषु पाठदशनादयुक्तम् । 

वरप्रहणे कालविशेषः प्रकारविशोषश्चोक्तो मनुना 
विसस्य ब्राह्मणास्तास्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । 
दक्षिणां दिशमाकाङ्खन वाचेतेमान् वर न्पितृन्॥ 

[ अर ३ दटा० २५८] 
विखग्य~पटेभ्यो मन्त्रेणत्थाण्य । भाकाह्ुन्=अवलोकयन् इति 

टीका । सश्र च पितनिति धवणात्पितु्राह्मण एव वरवाचनं कारयमि 
ति हलायुषः। इदं च दक्षिणामिभुलतव ब्र ह्यणविल्जनोत्तरकाटत्वं च । 
प्ागुक्मत्स्वपुराणवचनेक्तप्राङ्पुलत्वत्राह्मणवि सजनपूवेकालस्वाभ्यां 
विकद्पते । स च चिकटपः शाखमेदेन व्यवस्थितः । अथवा "बि 
ख ब्राह्मणास्तास्तु तेषां इत्वा प्रदक्षिणम् । दक्षिणां दिश्चमाकाङ्कन्ः' 
इति मनुवचने भाकलिनू=भअकवल।कयन् इति टाका डद्याख्वानात् भरयु 
वङ्मुखेनेव दक्षिणां दिशमाखोचयता याचनीयमिल्याहुः। गत्र ा- 
हीः प्रतिप्रहानम्तर यज्ञमानस्य पुत्रपोत्रादिभिः पिण्डनमस्कारः का. 
येः, भावारादिति देमद्निः । यद्चपि चाशीप्रदणानन्वर प्रागुाहतपर, 
ह्स्वपुरणवचनात् पिण्डाद्धारणं तवा स्वस्तिवाचनं कावेमिति प्र. 
तिभाति, तथापि पिण्डोद्धारणानन्तर पात्रचालनं कत्वा तत्कायम् । 
पात्र्ाङनमदहर्वा स्वास्तक्षाचनेस्य निषिद्धत्वात् । तथा च शद 
बृहसतिः 

भाजनघु च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुषेन्ति ये दिज्ञाः 
तदन्नमस्ुरेुक्तं निराशे, पितभिगेतेः ॥ 

( १) तिषा रमेमहोति अन्यत्र पाठः 



२७६ बरिमित्रोदवस्यं भादपकषे- 

.पाच्रवाङने कलार उक्ताः~ 
भवेत । . ति . । 

स्वयं पुतो ऽथवा पश्च वाड्डेदभ्युदय परम्। 
न लियोन च वारु नान्यजातिने बात्रतः॥ 

पतेन यत् भाद्धे भोजनपाश्राणि स्वय न चालयेत् धति हेम. 
णोक्तं तजिरस्तम् । भवते नु पनतः । पवं चोपनी तस्याप्यस्य नि. 
बृत्यथे बाखब्रहणम् । ति 

स्वद्तिवाचनप्रकारस्तु-पारस्केणोकः, “स्वस्ति भवान् बरही""ति । 
बाहवत्वयेन तु अक्षथ्यदानारपूवै स्वस्तिवाचनमुक्त, तथा च क्रमभेदः 
शाखमेदेन भ्यवस्थितो दष्भ्यः। 

कात्यायनः । 

स्वधावावनीयाम्तपवितरान्छुशानस्तीये स्वधां वाच्यिष्य ईति 
¶ए्ष्छति, वाख्यतामित्वनुङ्घातः पिदभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो 
मातामहेम्यः प्रमातामहेम्यो इयप्रमातामहेम्वः स्वधोष्यताम् , अस्तु 
स्ववेश्युख्वमाने स्वधाव।चनीयेष्यपो निषिञ्चति । 

स्वथावाचनीयलशका ये कुशाष्ते सपवित्राः साप्रस्वदिशुण- 
विशिष्टाः कायो इति करकः । इलायुषहेमद्रि्ूपाणिप्रृतयस्तु पवित्रान् ` 

भर्धसस्वन्जिपविश्रलदहितानिध्वाहुः । भेथिलस्तु नापेसम्बन्विपदिक्र. 
प्रहणे, विना वञ्चनं विनियुक्तविनियागस्यायुरश्वात् , अन्यथा पिण्ड 
रेखावामपि भवेलम्बन्धि पवित्रस्य प्रहणापतेः, तस्मास्पविन्रान्तरमे. 
वाश्र प्राहमयमित्वाहु; । भत्तीयेभूमावितिश्चेषः । पिण्डानामुचरतो 
दक्लिणाघ्रानिति हेमद्विः। भत्र पितृभ्य इत्याक्ौ पकर्वेऽपि बहुवचनं 
प्रयोगसमात्रं (१)पाशवत् । ्रह्तव्यंश्चस्य तु समवेताथकत्वा्वदेवत्याः 
कुह खिद्धेः । स्वधोच्यतामिति च प्रत्वेकमनुषञ्जनीवम् । “स्वधाव. 
तन एव च! ६ति छन्दागपरिशिरे तन्श्रतानिषेधात्। अव एव असतु सभेत 
प्रष्युख्रमपि प्रस्येकमेषाक्तम् । | 
भविभो । श ॥ 

अस्तु स्वधेति षड्कारान्कुयु्विप्राः सुखम्नरमा शति । 
प्रेयिरस्तु यथाश्रुत सूभाबुखारात्लहदेव स्वधोष्यतामश्तु स्व 

धति वक्तभ्यमिध्याहुः । 
अपां निवेखनं “ऊज वहम्तीत्यमेन मन्व कायमिध्युक्म् । 

( १) पषभीमांबवा भ० ९ पार ३ भवषि* ४ घू* १०-१४। .. 



दक्षिणादानविच।रः । १७७ 

्हमपुरणे । 
लपवित्रान्कुशान्लाग्रानास्तीये सतिटांस्ववः । 
ततः सरमधपत्रेभ्यो अरमाकाय चार्चितः ॥ 
ऊज वहन्तीति जपन्षिण्डां च।प्यवल्तिञ्चति.। 

पिण्डिति । चकारो दभेसमुक्षया्थेः। मतश्चेव्ं शालिविशषष्य. 
धस्थितम् । वाजंसनेयिनां तु दभष्वेव, ककदेमाद्िरायसुङटादिस्वरसो . 
ऽप्यवम् । मेषिलाश्तु तेषां पिण्डेष्येवेत्याहूः । छन्दोगानां तु पिण्डेषु 
पवित्राश्छादिवेषुः “पविश्रान्तर्दिंतान्पिण्डान् सिज्ञेदुलतानपत्रह़त्" 
इति छन्दोगपरिषिष्टाव् । श्दं च॒ निषेखनं प्रागुकव्रह्मवचनादघल्तखञव 
अषेन कार्यमिति हेमादिः । मिताक्षराकारस्तु कमण्डलु अदेनेत्थाह । निषे. 
नानन्तरम् । | 

कालययायनः । 

उश्ानं पात्र इत्वा यथाशि दक्षिणां दथात् ब्राह्मणेभ्यः । 
ग्युभ्जीष्ृतं पितुरधपात्रसुखानीहृत्य दक्षिणां ददात् । एवं चं 

५“पवित्रान्तहिवन्पिण्डान्तसिञ्धेदु लानपात्र्त्"' इति इत्रत योज्यम् । 
अत दव । 

गोभिलोऽपि । | 

अपो निषेखनानम्तरसमुखानं पात्रं इत्वा यथाशक्ति दक्षिणां 

कश्यादित्वाह । 
मह्नाराथगस्माततंमट्टावायादयस्तु उशानपात्रङ्त्विञजेदिति परिचि. 

एवथनं ध्याख्यायोत्तानं पान हटवा निषेखनं कुयादित्वाहुः । 
सत्र च येषां मातामह पाश्रस्वापि पूं भ्युभ्जीकरणं छतं तेषां मते 

तस्यापि इतानता काया । यका तु शुटपाण्यादिमसमा्िस्य केषं 
पिवुपात्रस्यैष न्युभ्जीकरणं इतं तद्। तस्वैवोलानत्वामिति षिवेकः। 

¦ पवं ( च ) नषदेषस्वादावपि बोष्यम् । केचित्तु ्रयाणामपि पात्राणां 
- ् युष्जीकरणमिष्डर्ति तम्यते सर्ववाम्प्युलानस्वम् । 

अत्र ख पिश्युे शन दश्षिणादने कृतेऽपि “ब्रह्मणाम्भोजायेत्वा-तु 
इयाष्छनत्तचा च दक्षिणाप्र" इति वचनात्कमंकरत्वाच ब्राह्मणानां 
स्वत्वमुत्पद्यते, यथा देवतप्रतिष्ठादौ “्रतिह्ठोष्य देवतायै सङ्कलित 
वसामरणादो सर्व॑मुपकरणमाच्ावाय दातः, इति वथनात् कर्मक 
र्वाचा चास्य स्वस्वमुत्पथते एवमिद्ापीति स्ृतिजन्हिका । माधव. 



१७८ वीरपित्रादयस्य भरप्रकाषे- 

नरत्नाद्यश्ठु ब्रह्मणोहेशन वा दक्षिणादानं पिडयुदेश्चन वा । अत दथ 
देवकपारस्कराभ्यां पक्लद्वभुकत "भाचान्तेस्वो दिजभ्यस्तु प्रयच्छे. 
क्षिणाम्"” इति, “हिरण्यं विदवेम्यो देवेभ्यो श्जतं पितृभ्य इति च" 
तश्र यवा प्राह्मणोदेशन दा यज्ठोपवीतिना कायं “सकं कमापक्तभ्येन 
व ्षिणा कानवजितम्" इति जमदगिवचनात् । यक्त ॒तेतेवोक्तं अप. 
स्वं तन्नापि, “भरस्यो हि मगवाप्मेने" इति, तत्पितयुदिद्य दानपक् 
इत्याहुः । एतञ्च दक्षिणादानम् । 

यत्र यत्यते कमं पैतृक व्रह्मणाभ्प्रति। 
तस्लवं तत्र कत्य वेदवहेवःयपूषेकम् ॥ 

वि देवव चने पुवैक कावेमिति वाचस्पतिः । तन्न । “दक्षिनां 
पिदृधिपेभ्यो शचाप्पूषे ततो वयोः इति देवरेनेव दश्षिणापुरस्कारेण 
विपरीतक्रमविधानाव् । 

पिवुभ्यः प्रथमं भक्तया तन्भनस्को भरोदवरः । 
सुस्व बेत्य।शिषा युक्तां इथयाच्छत्तया च दक्षिणाम् ॥ 

इति विष्णुस्मरणाच्च। न च देवरुवथने पिदुधिपरेभ्य इति श्र. 
वणात् ब्राह्मणोहेश्यकत्वाषगतिः,तदुेह्यकदक्षिणादानपक्षेऽपि पत. 
स्योकटवाव् सस्पादु भयथापि पिशराचेष देया, शूलपाणिपितृदयितादिष्ेषम् । 
अत्रच दक्षिणाद्रष्यपरिभाणादिक द्रष्यनिणवप्रकरणे प्रागुक्तं वेदिः 
तभ्यम् । अत्र च ब्राह्मणोहेशन दक्षिणाद्ानपक्षे भयं प्रयोगक्रमः, इद 
दिरण्यमश्निदेवतममुकगोत्रायामुकरदामेणे ब्राह्मणाय सम्धरदवे इति 
पिश्रादिक्तम्बन्धिन्राह्मणेम्यः भत्येकं ददात् । "दथाच्डेव द्विजातिभ्यः 
परस्येकं धाक्यपूतैक "मिति मविष्योकतेः, यदा तु पिञ्युदेशेन दक्षिणादानं 
तका अपतुकमेत्रायास्पतूपित्रेऽमुकश्चमेण शद् रजतं चन््रदेवतं स्वधे. 
स्वादि बाक्षयं दाष्यम्। 

शक्षिणाहानानन्वर- 
कत्यायनः । 
विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति दैवे वाचयिरवा वाजे वाजेऽवत ईति 

दिसुभ्व भामावाजस्येस्य सुवभ्य प्रदक्षिणीहतस्योपविशेत् । 
वायन च विदवदेवाः प्रयम्तामिति शीति देवग्राह्मण्रेरणङ्पं 

कामिति मानुपाष्यायहेलयुंषपरगृतयः । 
प्रीयन्तामिति वैश्चोके देवताभ्य शति जिः पठनीयम् । भाधषेसान 

इति अरगुकनरहषएठरागवकनाव् । | 



| पिष्डपतिपरतिनि्णेय ¦ | २७९ 

भविष्येऽपि । 
ततो वेषद्धिजास्यां तु प्राथेयद् वचनं स्वि । 
विदषेदेवाः प्रायन्तानिति धरता युष्ठामिति ॥ 
तौ वदेतां भौयन्तामोमित्येवं तु सशटदचः 
तसः पदटेरेवताभ्यः पिवुभ्वश्चेत्यमु जिश्ः॥ 

स्म्तपिवृदयितादयोऽप्येवम् । 
विसज्ञनात्पृषेषत्यमाह- 

याह्वत्वेय\ः। ` 

हत्युकवाकस्व। पिय। वाचः प्रण पर्य व सजयत् । 

[ अ० १ भाद््र° इलो० २४७] 
भव्रिरहं कतार्थीहित हस्यादि परिया वा्श्चोङ्रता प्रणिषश्य 

विल्लञजवेदिष्यथः। 
विसजजनं च पितुपृवे कायमित्याद- 

स पव । 
वाजे वाज इति प्रीतः पितृपूर्वं विसजयव। इति । 

अश्र च विसजेनपुदकपात्र गृहीत्वा कायपिव्युकत- 
मत्स्यपुराणे । च ५ 

ततस्तानप्रतो स्थित्वा प्रतिुद्योध् पातिकम् । 
वाज वाजञ इति अपच कशाप्रेण विक्तजयेत् ॥ 

सत प्रतिब्राह्मणे मश्त्रावृच्िः । कुशाप्रस्पशंपृवकविसगंश्य स. 
वेविप्रविषवस्य युगपतकतुमशकयस्वादिति अपराः । इति विक्ल्जने[ब) 
ब्राह्मणस्थपितृणां न ब्राह्मणानां देषामाव।दन तेषमिव विखजंनस्य 
युखत्वाव , अतश्चापा्नकथाद्धेऽपि विसजजनं भवस्येवेति स्मात्तः । इति 
विघ्ठजनम् । 

अथ पिण्डप्रतिपत्तिः । 

तश्च वायुपुराणे । 
पिण्डमग्नो सद्। दद्यादू गोत्रारथी सततं नरः । 
पत्न्यै प्रज्ञाथीं यातु मध्यमं मन्त्रपूषेकम् ॥ 
डसमां गतिमन्विष्छन् गोस्थो नित्वं भरयण्छति । 
आशां प्रहा यशः कौर्सिमण्छु नित्य निधापयेत् ॥ 
प्राथेवेरीधेमायुख वायसेभ्यः प्रयज्छति । 



२८० | वीर्मिग्रोदबस्व भाद्धश्रकाशे- . 

भाकाशं शमयेद् दिद्यु स्थितो वा दक्षिणामुखः ॥ 
पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणादिक् तथेव च । 

। गोत्र कुलम् । मन्त्रश्च अपां त्वौषधीनां रतत धराश्चयामि भूतशतं 
गमे धश्वेति पिवृभक्तो छिखितः । पिण्डानां मध्यमे परत्नं प्राशयद् । 
“आध पितरो गमं कुमार पुष्करखजम । यथाथमरथा अलदित्या 
इवलायनोक्तो धा । 

यमः 

अष्स्वेकं प्टावयेपििष्डमक पर्ये निवेदयेत् । 
एकं च जुहुवाद्मो धवः पिण्डाः परकीतिताः। 

` पिण्डस्तु गोञधिप्रभ्यो दथादभ्नो जखेऽपि बा। 
 धिप्राम्ते बाथ विकिरेद् वयोभिरथव।ऽऽ शयेत् ॥ 
ती्चधडे वु विक्षो- 
विष्णुषर्मो्तरे । 

तीथघद्दे सण पिष्डान्क्षिपे्ायं समाहितः। 
अयोषिषेद्रा्नम् । 

तश्रमवुः। , 
ऊश्डेषणं भूमिगवमजिक्षस्याशटस्य ख । 
दासवर्गस्व ततिपिये मागधकं परचक्षते ॥ 

[ अ० ३ दटोक २४६ | 
-दाशान्दुता+ । 

ब्रह्मि । . 1 
असर्तङ्खते ततः धयं विप्रपात्राणि चाम्मसि । 
निक्षिप्तो मूष्वा खवोण्यधोमुलाभ्यपि॥ 
दिकीयेऽहनि सर्वषां भाण्डानां क्षालने दथा । 

परदिने क्षालनं च पात्राश्तरखत्वे । लतत गतन्वत्वपि पुहाम्त. 

रसत्वे । 
याह्ववत्वंयः । 

सच्छु विप्रेषु दि नोच्छिष्टं न मायेत । | 
[ अ० १ भ्धप्र” इछो° २५७ | 

ब्रह्माण्डे । 
शुह्वाय चखाचुपेताय भादोष्डिषट न दापवेद् । 
कामि द्धाच्च शवं तु शिष्वाय च सुताय च॥ 
॥। | 
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दविजभुकताषशिषं तु स्मेकत्र संदरेत् । 
शुचिभूमौ प्रयत्नेन निखन्याच्छदयेद् बुधः। 

अथ धरदधोत्तरं कमे । 
तेश्च -देवलः 

निब्चचे पिवृमध तु दीपं प्रञ्छाद्य पाणिना । 
माचस्य पापि प्रक्षास्य हातौज्छेषेण तोषयेत् ॥ 

 प्रच्छाथन्निषाध्य । अत्र विक्चषो- 

मतये । = 2 
निदृ्य प्रणिपत्याथ पयुक्ष्यांन्नि समन्तात् । 
वेध्यदेष प्रकुर्वीत नेध्यकं बलिमिव च ॥ 
इदं ख धादासरं वेदवदवकरणे निरग्निविषयम् । 
पक्षाम्तं क्म निर्षत्ये वेदवदेवं च साच्चिकः। 
पिलृथज्घ ततः कुयत्ततोऽन्वाहायक बुधः ॥ 

इति लोगाक्षिणा साश्निकस्य ाद्धप्पूषमेव वेदवदेवस्य विदितर्वाव् 
पक्षान्तन्भन्वाघानम् । अन्वादाथच्दीश्राद्म्। भज च साभ्निकपदं भोता- 
प्रिपरमिति हेमाद्िः । सापनिकस्थापि कंवचिदपवाद उक्तः-- 

पिशि्ि। . .. "त 
सम्प्राप्त पावणे भद्ध एकोादिष्टे तथेव च। 

धच्रतो वैदधदेवः स्यात्पश्चादेकाद्शोऽहमि ॥ 
धथपि चत्र न सान्निकथ्वण, तथापि निरभ्निकस्य सर्वदैव 

भाखोसरं षेदवदेविकविधानादिदं साभ्चिकपरमेष युक्तम । 
निरम्निकस्य वैदवदेवे कालटाम्तरमुकतम - 

ब्रह्माण्डे । 
(श) षेदवदेव इते तवमम अकाश ब्राह्मणभाजनाव् । 
जुहुयाद् भूतयश्षादि भाद कत्वा तु तरस्मरतम् ॥ 

हूते अग्नौ भन्न करणोात्तरमित्य्थेः। 
भविष्येऽपि । 

पितन्सन्तन्यं विधिवद् बि दद्याद्धिधानतः 
वेदवदेव ततः कूथांत पाद् ब्राह्मणवाचनम् । 

बकिः-विकरथाङिः । अन्मिक्नपि पन्ने वैदवदेवपाश्रं तादिमन्काले 
=-= >. ~ र =-= क जा = 

( १ ) वेश्वदेवाहुतीरगनौ-इति मयृखाद्धृतः पाठः । ` 

क्रीमि १६ 
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भूतयश्षादैकं भाद्धान्त एवेति हेमादरिः। यथपि वारिमिन्पश्चद्वमे निरननि. 
कग्रहणं नास्ति, तथापि साभ्िकस्य ठोगाक्षिणा पक्चान्तरस्योकल्वा 
िरन्निकविषयमेवेति हेमा्रिप्रभूतयः। 

म्कण्डेयपुराणे । 

नित्यक्रियां पितृणां दि केचेदिच्छन्ति सखमाः। 
नित्याकेयान्नित्यधाद्धम् । अय च लिकल्पो यत्र षट्पदषधधासं 

तश्र न मवति, यत्र तु पकोिष्टादौ ततो भ्यूने, तश्र मतीति श्य्, 
स्थितो शेयः । यत रव~~ 

चभाकारज्ञण्डे । 
नित्यश्चायं न कुर्वीत प्रसङ्ग चत्र सिध्यति ॥ 
भादय्ान्तरे छते ऽन्यत्र (१)निष्यत्वाचन्न हापयेत् । 

मैथिला अप्येवम् । गोडस्तु षट्पुरषतृततजञातत्वदकिरणे होषामा 
व तु अभ्युदयः, षाडरिप्रहणवदित्याहः । 

मात्त्ये। 
ततस्तु वेदवर वान्ति सभूत्यसुतवान्धवः । 
भुञ्जीत।तिथि्तयुक्तः (र)सवै पिवुनिषेवितम् ॥ 

श्ाातपोऽपि । शा 
हेषमन्नमनुक्ातो भुञ्जीत तदनन्तरम् । 

मत्र च यदि ते अभ्यनुक्षानं प्रयच्छन्ति तदा तत्तेभ्यो दलवाऽन्ना 
न्तरेण स्वयं भुञ्जीतेति देमाद्रिः। अतश्चेकाद्ह्यादौ मोञनामविऽपि 
न वैशुण्यमिति चिन्तामणिः। 

गौढास्तु रागतः प्राक्तभोज्ञनस्वेवायं नियमोनायेन्ुगमनवत् । तस्थ 
च प्रकरणात् धाद्धाज्ञभूतस्योपकाराकाङ्कायां प्रतिषस्यहंङताथ. 
भखौीयद्ुम्या्थता बविष्वायते । अतश्च यस्यैव प्रतिपत्तिने क्रियते 
तस्यैव वेगुण्यापत्तेः सवमेव भोक्तव्यम् । मांसेषु निमन्निववत् 
यजमानस्य न नियमः । ““देवान्पितृन्लमभ्यव्यं खदन्मांलंन दो. 
षमा" इत्युक्तत्वात् । छतान्वाधाने तु व्रताविरोधेन भोक्ष्यं 
तस्य धौततर्वाहिति देमष्ठिः । दवं फलाथंन तत्तद्वस्तुत्यागङ्पेण 

( १ ) १ददेषते पथशनेत्यथे इति कमलाकरः ।  एङोिथदौ पितामहादितृत्य 

संभवात्कतंस्यम् । पावंणादौ भ्रासिकतृप्तनेति ग्यवस्येति काशिकाकारः । 
( ९) सर्वं परव॑निषिदं मांसमाषायकीत्यथे शति कमजंकरः ! 



आपदेमभ्रादनिरूपणम् । २८१ 

अेतेनाष्येतस्य शेषमोजनस्य बाधो ज्ञेयः एकदश्यां तु "मान्न 
पितृसेवित"प्निति वचनाद्ा।घाणगमित्याहुः। 

भ्ये तु रेषगुणकमथकमेवेदं मोजनं, न तु परतिपतिकषमे, तथा 
खति ब्राह्मणाजुमति वैय्यापत्तेः। अन्यदीयस्यान्यत्र विनियोगे हि 
अञ्ुमतिरपेक्षते न तु तेष्वेव विनियोग।पयागिनि सस्करे, तक्माद्- 
धकैवेतदिस्याहुः । 

इति धीमच्छकरुसमन्तचक्रखुडामणिमरीचिमरञ्ज्ानीराजितचरण 
कमलभीमन्महाराज्ाधिराजप्रतापर्दतनूज्रीमह।राजमधुकर. 
सादसुयुचतुख्दधिवरयवदचुन्धयाहद यपुण्डशकविक सदि. 

नकरथीमन्महाराज्ञाधिराजशधावीरसिष्टाद्योजेतदसप- 
ण्डितास्मज्परश्युरममिध्रसूजुखकूक विद्यापारावारः 
परीणधुर्सणजयद्रिद्रच्चमदागजपारान्द्रविद्ध. 
जनजेवतुश्चीमन्मित्रमिध्रङृते विरमिश्रोद- 
याभिघाननिषन्ध भाद्धभकाशे भरति. 

भूतपा्वणश्चाद्धनिणयः॥ 
(1 

अथ तदयुकत्पः। 
तत्रामहेमधाशम् ॥ 

कत्थायनः । 

आपश्चनन्नो तीरथ च प्रासे पुत्रजजन्मनि। 
आमश्राद्धं विजेः कायं शृद्रेण तु सदैव दि ॥ 

तवा 
हेमभां प्रकुर्वीत भायोरजत्ि संक्रमे । 

वैधायनोऽपि । 

संक्रमेऽन्नद्धिजामावे प्रासे पुत्रजन्मनि । 
हेमधाद्धः सम्रहे च दिजः शद्रः सदा चरेत् ॥ 

ध्र सर्वत्र हेमविधिरामामावे चेयः। अत्र प्रकृतिष्वैनाऽऽमस्या. 
न्तरङ्गत्वात् । “भामान्नस्याप्यमवे त द्धं कुर्वीत बुद्धिमान् । 

धास्याश्चतुरुणेनेध्च दिरण्येन सुरोचिषा'"इति मरावेषचनाच्च । 
पुज्रजगपनि तु किशेषः संवर्तेनाक्षः | | 
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पु्ज्ञन्मनि कुर्वत भाद हेस्नेव वुद्धिमान् । 
न पकेन न चामेन कद्वाणान्याभिकामयन् ॥ 

भत एव पुत्रजन्मनि देम्नोऽनुकस्प्वम् । प्रदणप्रसवादिषु तु 
यन्नाच्यमाक्च पतद्धियिह्धियः। संक्रमाग्वभावयोस्तु स्वतन्त्रयोरेष 
तन्निमित्तत्वम् । केचितु अरन्धमावस्यापि पाकासम्मधकृतमेव निमि 
चतत्वमित्याहुः । 

आमरपरिमाणमाह षमेः। 
आम तु दिगण भाक्तं हेम तदश्तुगुंणम् । 
अन्नाभावे दिजातीनां ब्राह्मणस्य विशेषतः ॥ 

हासरी$पि । 

आम ददतु कोम्तेय तदामं द्विगुण भवेत् । 
तरिगुणं चतुगण धापि नत्वेकगुणमपेयेत् ॥ 

भजर हेम्नश्चतुगुणत्व मामापेश्षयेति हेमदिः । अन्ञापेक्षवेध्यन्ये । स्मः 
तवथैसरे तु सममपि आमादि देयमित्युक्तम् । गामभादे च पिण्डदान।. 
चपि ममेनेव कार्यम् , ^तनाभ्नोकरण कुयाष्पिण्डांस्तेनेव निषैपेदि- 
ति" शातातपवचनादिति गौडाः । 

भ्ये दु। 

वआामश्ाद्धं यद। कुयात्पिण्डदानं कथं भेव । 
गह पाक्रास्छमुदुत्य सक्तुभिः पायसेन धा ॥ 
पिण्डदान परकुर्वीत देमभादे कृते सति ॥ 

इति भविष्यो्तरादामहेमभाद्धे भवत्येष द्रम्यान्तरेण पिण्डशनप्। 
यश्लु शातातपवचनं तत् तज्राप्यन्नामावे वेदितग्यमित्याहुः। 

पव शव्रकतेकेऽप्यामश्नाद्धेभन्नेनेव पिण्डदानं कायम् । 
शूद्रस्तु गृहपाकेन तत्पिण्डाज्निवयेसथा । ् ि 
सक्तुमरङ फर तस्य पायसं वा भवेस्स्परतम् । 

इति हेमद्वि्ुतमविष्यदचनात् । अत्र पिण्डदानप्रहणाद्धक्िरद्।. 
धाममेवेति केचित् । 

बस्तुतस्व । 

नामन््रणं नाश्नोकरणं विकिर नैव विधते । 
वृत्तिः भश्नो ऽपि नैवात्र कतैभ्यः केनजिद्धवेत् ॥ 

इति द्रं पक्रम्य षट्त्रिश्चम्मतादिकिरो न भवस्येव । अन्ीक्षरमे 
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तु विकपो निरतप्रातिश्दित्वाञ्धयः \। मत ब्रह्मणाह्म्बमामं स्वशुहे 
पकस्व स्वयमेव भोक्तव्य न तु कायान्तर उपयोकभ्यम् । क्षत्रिया 
दिलभ्धं तु यथेष्ट विनियोज्य, शुद्ररम्वस्य तु मोजजन पएष स्वीये प 
शकीये धा विनियोगो न तु यथेष्टम् । तथा च भ्यसः षदूज्रिश्चम्मते । 

हिरण्यामं तु धाद्धीयं लञ्भ्वं यतेक्षत्रियादितः। 
यथेष्ट विनियोन्यं स्याद् भुञ्खीयाद्गाह्यणः स्वयम्॥ 
आम शुद्धस्य यक्किञ्चिश्टाद्धिक ्रतिगद्यते । 
तस्त भोजनाय नित्यनेमित्तिके न तु ॥ 
यआामादिभाचे च प्राणाहुत्यादिक दुष्यते । 

भामभाद्धे मन्त्रेषु केषु केन चिदृहो मरीचेनोक्तः । 
आवाहने स्वधाकरि मन्त्रा ऊह्या विजने । 
भन्यकमेण्यनृह्याः स्युरामधाद्धािधेः स्मरतः ॥ ईति । 

आवाहनमन्ने पितृन्दविषे भत्तव ई्यत्र स्वीकर्तंव शत्यूहः । 
विखज्जनमन्तरे वृत्ता यतेस्यत्र तण्स्वेतेस्युहः। 

स्वधाकारमण्ते “नमोवः पितर दष इत्यत्रामायेश्यूई शति दवम । 
भन्ये तु । 
रसादिपदवदेतस्याशस्यन्नप्रविपादकत्वाज्न बदेयान्तप्रतिषाद- 

क्वं तेन स्वघाकरपदेन त्यागमनतरो गह्यते । तन्न चन्नपदेस्थाने 
धाभ्यादि पदेनोहः कायं ¶त्याहुः । 

इवं चामधादं प्रह णादन्यत्र ताहे द्विज्ञानां न मवति । 
(द्धि दिजातीनामामश्रदधं परकीर्सितम्। 
अमाधास्यादिनियवं माससंधत्तरारते ॥ 

इति हारीतव्नात् । 
द रवि पिः भत्या्दिकमुपर्थितम् । 
मन्नेनासस्भवे हेम्ना कुयादामेन वा सुतः ॥ 

इति गोभिठेन प्रहणे आपदे परतिप्रसूतत्वाचच । अज दशोरिष्दानि 
उपशक्षणं पोणिमास्यादेऽ । शयमादित्राडम् । 

भय ब्रह्मणावुश्छः । 

त्र आक्यणमिावे अपारक भद्धमिति मैमिलाः । तभ्न | 
निधाय वा दर्मबटूनासनेषु समाहितः । 
्रषाुमरेषसंयुकत विधानं प्रतिपादयेत् # 



३८६ वीरमिश्रोदयस्य भारप्रकि- 

दति देवस्य मविरोधात् । 
्रह्मजनमसंपत्तो श्वा दमयन् दिज्ञाम् । 
धं इत्वा विधानेन पश्चाद्धित्रे धद्ापयेव् ॥ 

इति घमुद्रकरध्रतमीवभ्यवचनाच् । प्ेषानुपरेषम्=उत्तरप्रयु चरम् । कुश. 
बटुप्रमाण चोक्तं व्यासेन । 

पञ्चाशद्धिमेवद् ब्रह्मा तवद्धेनतु विष्टरः। 
तदद्धनोपनयनं तदद्धन द्विजः स्मृतः 

राथमुङुटनिनन्षे । 

नवभिः सप्तीमिवोपि कुशपत्रर्विनिर्भितः। 
साविड्फ्नवस्ितमप्रन्थिः कुशब्राह्मण उश्यते । 
अकारेण तु बध्नीयाद् दिजः कुया्छुर्ाह जम् । 

यशु छन्देगपरिषिषट । 
यक्चव।स्तुनि सुष्टथां च स्तम्बे दर्म॑बटौ तथा । 
दुर्म॑सख्या न विदिता विष्टरस्तरणेषु च॥ 

इत्यतियमः,, सोऽपि विभवे सति पक्षान्तरमिति परिशिषटपरशचः। 
कु शचत्राह्मणे च निमन्त्रणं दुष्यत इति शूलपाणिः , वन्तु तदमव कुश्च 
मयं स्नापयित्वा निमन्त्रयेदिति गौडनिबन्धोद्ाहतभविष्यविरोधा- 
दुपेक्षणीयम् । इति ब्रा्मणानुकत्यः । 

भय साक्लिक्भरद्धम् । 

संवतेः। 

समग्रं यस्तु शक्नोति कठी नैवेह पाथणम् । 
अपि संकस्पविधिना कलि तस्य विधीयते ॥ 
पात्रभोज्यस्य चान्नस्य त्यागः सङ्खदप उष्यते । 

भ्यक्षः | 9 

लांकदरिपक यदा कुयोन्त इयात्पात्र पूरणम् । 
नावाहनं नाग्नोकरण पिण्डं चेव न प्य् । 

पत्रन्बच्याथम्। 

लथाङ्गनुषठानास्मयं त्याह 
भ्या; । 

सङ्गानि पिदृयश्चस्य यका कन्तु न शाकनुयाव् । 
प । 

ख तका वाच्यद्विभराम्लकल। सिद्धिरस्त्थिति ॥ 



विृतिशरादधनिणेयः | २८७ 

भनुकङ्पान्तरमाह देवरः । 
पिण्डमात्रं प्रहातभ्यमरमे दष्यविप्रयोः। 
श्रद्धेऽध्नि तु संप्राप्ते मवेन्निरशनोऽपि वा ॥ 
अद्धिवौ विप्रसंवादात्पितृणां दुप्तिमावदेद् । 

द्रारीतः1 ६ ५ 
क्मपि मुकफलटेषापि तथाय्युदकततपणेः । 
अविद्यमाने कुवीत न तु प्राप्तं विलङ्ुयेव् । भराप्तंन्कक्पू । 

भविष्ये । 

किञ्जिदचयादशरश्च दुद कुम्मादिकं दविज । 
अतिना वा ददत्कक्षं भाचकारे संपमागते ॥ 
तस्मिन्नोपवसेदहि अपदा भखकस्हिताम। 
तिकः छष्ताष्टभिषीपि समवेतं जल ।अङिम ॥ 
चतः कुतश्ित्सपराष्य गोभ्यो वापि गवाहिकम्। 
सथोभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदशंकः । 
पूथोदिलोकपालानाभिदमुष्चेः परन्बुधः ॥ 
न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् 
आद्धोपयोग्ं स्वपितुर्नतोऽस्मि ॥ 
तृप्यन्तु मक्स्या पितरो मयेतो 
हृतौ भुजो धत्मेनि माडतस्य ॥ इति । इत्यनुकह्पाः। 

भथ विङृतिश्रादनिभयः। 
वत्र धाद ताद् दविषिधं पावणेमेकोदिष्ट ल । तत्र पावणं 

मेद्ास्ताषद् याश्चवल्वयेन-- 
भमावास्थाचका बृद्धिः छष्णपक्षोऽयनद्यम् । 
दभ्यं ाह्मणसंपत्तििषुवत्पुवंसक्र म\॥. 
व्यतीधातो गजच्छाया प्रहणं चन्दरसूययोः। 
धां प्रति रचिन्धेव भ्रादकालाः प्रकीर्विताः ॥ 

इत्यनेनोक्ता । अत्र चामावस्यान्नाचस्येतरभायप्रतिर्वं ततैव 
भरायशो बहूनामङ्गान।सुपविष्टर्वात “पाणेन विधानेन तदप्युक्तं ख. 
गाधिप"” श्त्यदो वचनातिदेशाछख्च नावाहनमित्यादि लिङ्गाश्च 
केयम् । अभषटकाः=अमावास्वान्तमागंशाषादविमास्तचतुषटयमाद्रद- 
हृभ्णा्म्यः । सदपि चादवलायनेन माषपवहृष्णाषस्यां हेमन्त. 



२८८ बीरमित्रोदयस्ष भादप्रके 

क्चिश्योश्चतुणामपरपक्षाणामष्टमी ष्वषटक। शति, एतेनः ` भाष्या 
भ्याश्यात मित्यादिना सक्षाम्तरं हते, वथापि भपरोष्ठपचषका भूयः 

पिद्ुरोके भविष्यती"7या्ना तस्या धपि अष्टकातवातिदेः । 
भत्र कभ्यविशोष उक्तो ब्रह्मपुराणे । 

पेनद्रध्रां तु प्रथमायां च शाकेः खंत्प्ययेत्पिव्रृष्। 
्राज्ञापत्यां द्वितीयायां मातिः खंतपेयेष्पितृन् ॥ 

ˆ वेष्यद्ेष्यां तुतीयायाम्पुवेश्च यथाक्रमम् । 
वषासु मेष्यश्किश्च चतुथ्यौ चेव सवेव्। | 
वतस्य ख दष्यस्य प्राधान्वमात्रं न तु निरपेक्षलाधनस्वं 

शाकादीनां कवलानाममोञ्यत्वात् युगधादङ्गघुतवत । थत्र यस। 
ग्नि प्रति आदवलायनादिमिः पद्युना स्थालीपाकेन वेत्यादिना 
होषप्रकार उक्तः, स सस्कारप्रकाश उक्तः। भत्र च कामकारो विष्व. 
देवौ । “अष्टम्यां कामकारो" हति शङ्कक्तः। अष्टक पूवो सरदिनयो- 
रपि च धां कायै, पूर्वशुः पितृभ्यो दाद परेश्चरन्व एकयमित्याश्चरायन 
वथन।त् । भम्वष्टकासु विष्ोष उक्तः कात्यायनेन । 

अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डः धादतुशाहतम्। 
पित्रादि मावुमध्यं चच ततो मातामहान्तक्म् ॥ - 

यत्त ब्रह्मपुराणे । 
“अन्वष्टकाद्यु कमशो मावुपूषं वदिष्यते, इति माज्रादिश्वमुक्त, 

तच्छाखामेदेन व्यवास्थतिमिति पृथ्वीचन््रोदयः । इदं व जीवत्व 
केणापि छपिण्डपेव कायै “अन्वष्टकासु च स्जीण धाद कायै तथेव 
च" इट्युपक्रम्य- 

पिष्डनिषेपणं कायै तस्यामपि बृक्तचम। 
शति हमारी विष्णुषमेसते पुनः पिष्डदानविधानस्य धाद्ाविधिमेव 

पिष्डकानपरात्तो जीवत्पितकस्थादिना पिण्डनिबरसिप्रसरौ पिण्डदान 
प्राप्यर्थत्वात् , अन्यथा ऽऽनर्थकयापत्तेरिति । 

भत्र सुधासिभ्यपि भोजनीया । 
भतुश््रे सुता नारी सह दिन वा सता । 
तस्वा स्थनि नियुञ्जति विते सह सुषा्खिनीम् ॥ 

इति अन्वष्टकां प्रक्रम्य वचनात् । अत्र च लपनमातुरपि भासं 
कायमिष्युरं देवतानिणेये । तत्र सर्वाला नामनिदैशेनेको ब्क्षणः 



बृद्धिश्रादनिरूपणम् । २८९, 

पिण्डश्च, नामैकये. तु हिवचनादिधयोग इति नारायनद्तिः। एतश्च जी 
धति भर्तरि कार्यम , सुते तु तस्मिन् कुप्यते “दृष नवम्यां दयात् 
सन्मते मतरि लप्यत" इति वचनादिति दाक्षिणत्याः। तदसत् । भस्य 

वाक्यस्य कथापि महानिबन्धेऽद्कनात । पएतख्चाचुपनीतोऽपि 
कुयात । तध्रचिदमेष पक्रम्य- । 

, मास्ये । 
एतख्ातुपनीतोऽपि कुयारसर्वेषु पेसु । इ्यषटकान्वक्ाभादुनिर्णयः । 

अथ ब्रदधन्नरद्धम् । 

तश्ञिभिखाभ्याह बृदगार्यः । 
अर्ग्याघधानामिपकादाविष्टापूसं सिया ऋतो । 
इदि प्रकुर्वीत आश्चमग्रहणे तथा ॥ 

ऋतावाद्य एव । 
गाग्योडपि । 

पुभोर्पलिधतिष्ठा।सखु तन्मोञ्जी्यागवन्धने । 
| ्बुडायां च विवादे च बृद्धिधाद्धं विधीयते । 

विष्णुपुराणेऽपि । 

कम्यापुत्रचिवाहेषु प्रवेशो नववेदमनः 
नामकर्मणि बाछानां चूढाकर्मादिके तथा ॥ 
सीमम्तोक्लयने चेव पुज्ादिमुखक शने । 
नान्कीमुखान्पिवुगणन्पूज्येत्प्रयतो गरही ॥ शति । 

अत्र च॒ढाक्मादिक शत्यादिपक्षाव् , अनुक्तानां गमो अानोपनयन। 
कौनामपि प्रहणम् । पुत्रत्यादिम युखदशनं जन्म पुत्रजनेति यात् । 
पृक्त गाग्वादिवचखनेषु साक्षस्पुत्रजन्म्रन पवोपादनाव् । 

वसिष्ठः । 

पु्रजन्मविवाहादो इचिभाद्मुदाहतम । इति । 
जाबालिः । 

यद्ोदादप्रतिष्ठाघु मेखलादबमन्धमोक्षयोः। 
पु्रजन्मदषोर्लगं इचिभादं समाथरेत् ॥ इति । 

ब्रह्मपुराणे । 
कर्मण्यथाभ्युदयिके माङ्गव्ये खातिकशोभने । 
जल्मन्यथोपनयने विवि पुत्रकस्य चन ॥ 

कीण्मि ३७ । 



२९० बीरपित्रोदयस्य भाद्ध्रकषे- 

ह 9 धि कि - . पितृत्ना्दामुखानेवं तपेयेद्धिधिपृदकम् ॥ इति । 
अभ्वुदयिकनस्वाभ्युदयाथकम, राज्यामिषकनवप्रहमसमदहादानादि। 

माह्स्यस्गमाधानसीमन्तोन्नयनादि । अतिक्ोभन इति माङ्गव्याविक्षेद 
णे, वेन ब्रह्मण्यश्च वृचा जीवत्पत्यो ओवत्प्रजा यथदुपदिशयुस्तच 
रयु, मथ सदृद्ावचा जनपद धम प्रामघमाश्च, तान् विषहे प्रती 
यादित्य।शरायनसूत्नानुमतस्यावारप्रा्तश्य फलवसख।दिभिगर्भिणीपू 
ज्जनोर्तकादेविं बाद ङ्द रिद्रावन्दनादेश्च व्या्रृ्तिः । 

मत्त्यपुराणेऽपि । 

उरसवानन्दसंताने यश्ोह्वादादिमङ्गले । 
मातरः प्रथम् फैञ्याः पितरस्तदनम्तरम्॥ 
वतो मातामहा राज्न्विदवेदेषास्तथेव च ॥ 
पुत्रजन्म । भनन्दः््पुलवनादिः । यङो-ज्यात्नि्टामादिः। 

मातरः प्रयममिति मातृणां पित्रादिश्रादःप्पूषं कत्तेवयता । विरषेदेवा. हति 
न क्रमपरम्। इद् चोपलक्षणं वेदिककमेमाश्रस्य, यत एषो तत्रेव, 
“नानिष्र तु पितृन् भद्ध कम वेदिकमाचरेत्' शति । उपलक्षणत्वे 
ऽपि च पूवाक्तगाग्यवचने पु्रोत्पत्ताते ब्रहण्पुक्रोत्पाचचरव निमिश्च 
न तु जातकमे, तत्र- 

नाष्टकाञु मवेच्छरद्धं न शद्धे धाडमिभ्यते। 
न सोभ्यन्तीजातकमेत्रेोपिषितागतकमेषु ॥ 

इति छम्दोगपरिशेे त ्निषेधात् । अतश्च प्रहणवन्नमिचिकं भां 
पुत्रजन्पन्यपि मवत्येव न तु कमाङ्गमर । बत प्व- 

निषेककाठे सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा| 
शेय पुखघने धाद्धं कमाङ्खं बुद्धिषत्ृतम् ॥ 

इति पारस्छरषचने कमोङ्गधाद् विषयत्वेन जातकम् नोप किन्तु 
शृदधिषदिति पुत्रजन्मनिमिक्तं धाद्धं द्टान्तत्वेन पुथगेवोप।चम्। भवपव- 

यो ्ादप्रतिष्ठासु मेखलाबन्धमाोक्षयोः। 
पुज्रजनाबूषास्सगं - 

इति जाबाटिवचनेऽपे पुत्रजञम्मेव युहदीतम्। 
अन्राधिकार विष्णुपुराणे । 

जातस्य जातकमोदि क्रियाकाण्डमशेषव,। 
पत्रस्य कुर्वीत पिता भादधं चाभ्युव्यात्मकम् ॥ 



ृदधिश्राद्धनिरूपणम् । १९ 

कत्यायनः । 
स्वपिदुभ्यः पिता दथ्ात् सुनलस्कारकमद्ु । 

पिण्डनेोद्वाहनाचेषां तश्यामवे तु वशछरमाव् ॥ शति । 

तेषा-घुतानाम् । बोदराहनातप्रथमविवाहपयन्तम् । पिता स्वपितृम्य 

पिष्डान्=तवुपलक्षितं इचिधाद्धं कुयात् । तस्य पितुरभावे तु तस्य लं. 

स्कायं[स्य] पितृणां यः क्रमः तेन क्रमेण पिवृहयाचायमातुलादिः भद्ध 

दृ्यात् , न स्वपितुम्प इति हेमदिणा स्याखयातम्। तत्र कालमाह- 
वसिष्टः 

पर्द्यमातकं धाद कमि पेतकं तथा। 
उ्तरेषयः प्रकुवींत मातामहगणस्य तु ॥ शति । 

 भत्रिः। 
पृ वे भवद् वृद्धिर्विना जन्भनिमि्कम्। 
पुत्रजन्मनि कुर्वीत धाद्धे तातैकाटिकं बुधः ॥ इति । 

अग्न्याधाननिमिच्ते धादे विशेषकाठ उक्तो गल्वेन- 
पावेणं चापरह तु बृदिभद्धं तथाधिकम् । शति । ,. 

अग्निकम्-भग्न्याघाननिमित्त बृदिश्रादमपरहि कुथादिति । एकं 
स्मिन्नपि दिने क्रियमाणानां कालमेदेनाचुष्ठाने कायमिद्याह - 

शाततपः 
पर्वं मातृकं भ।चमपरहि च पैतृकम् । 
ततो मातामहानां च वुखो भ्रादश्रयं स्मृतम् ॥ 

पवंविषश्यापि कालमेदस्यास्षम्मषे मह- 
वृद्धमनुः 

अरम मि्नकारानां नान्दभाद्त्रय बुधः 
परवत प्रकुर्वीत परवाह मातृपूवैकम् ॥ इति। 

भोजायनशत्रे। 

वेवकमाणि भरयोस्वन्पूषधरव युग्रान् आद्यनान् भोजये 
हिति । नान्डीसुखा नेता उक्ता भवन्ति, नेक।हेनेव देवं पिषषं चं 
कुर्वीत यश्वेकाह दैवं पितयं च कुर्वीत प्रजा अस्य प्रमायुका जव 
न्ति वस्माछिदभ्यः परेद्युः करोति पितृभ्य पव वद्यद्कं निश्विय 
यज्ञमानः प्रवनुत इति ब्राह्मणम् । 

त्र ब्राह्णणव।क्येऽपि वृचिभ्रास्यस्थि परजाः अपादु क भल्प. 



२९१ वरिमित्रोदयस्यं भाद्धवकात्े- 

कारजीवन।ः मन्तीति निन्दया पकदिन कत्तष्वताया धप्ररास्तं 
रवारिनद्यकतेष्यतायामतिप्राशस्त्यम् । मदस्सु कमेषु पृदुर 
स्पेषु तदरेव- 
तथा च गृह्यपरिशेश्म्- 

मशु पृषदयुरतदशरस्पेभ्विति । 
थद्। तु पएृथककरणशक्तया एकस्मि्ेव वासर एकोपक्रमेण करं 

ध्यं तदा बेश्षदे विकामेति प्रहृतिभूते दशे । 
शातातपः । 

पथद्विनेष्वशक्तश्येदेकसिमिन्पूषासरे । 
द्ध्य ्रञ्कवीत वैश्वदेवं तु वन्विकम्॥ 

५अत्र च तन्त्र वा वेदषदेविक" मिति भरहृतिमूते दशभासे वेवं 
देविकस्य तन्तवे विकद्पामिधानासद्विढृतिभूते बृिभाद्धे तश्त्रवि 
कटपधात्तौ विकदपनिरासेनोन्र तश््रतेव नियम्यते," वेदवदेवन्तु ता 
न्त्रिकम्,' इति। 
मातु पृजने विच्चेषः- ` दूये 

एवं तु मातरः पृ्या भक्स्य वै सगणेदवरा इति । 
भावैणां पजन नामानि चेक्तनि- 

चतुिंशतिमते । 

विक्षः पर्या, पिहुपक्षे तिश्लः पूज्यास्तु मातृके । 
इत्येता भातरः भोक्ता पिदभावृष्वस्ता्टमी ॥ 
बरह्मण्याधयाः स्मरताः सक्त वुगोक्षे्रभणाधिपाः। 
बुद्धौ शृदखौ सद्ा पृज्य।ः पञ्चाग्नान्दीसुखाद पित् ॥ 

; ग्य प्रा शी दक्षा सादित्री विजया जया । 
देवलेना स्वधा स्वाहा मातसे लोकमातरः । 

 पतास्ट्वभ्युदये पूज्या आत्मदेवतय। ख ॥ 
छोढमातर इति छकोखां विशषणमिति मदनरलः। पितृपकञे=पितषर्े । 

तिक्ञोन्मावुपिवामहीभरवितामष्यः पूज्याः । तथा मातृकन्भातामहवगे । 
तिक्ोन्मातामहीमातुःपितामहीमातुः प्रपितामहः । पितृमातृषब्ाष्भी= 
पिवृष्वला सप्तमी मादृष्वसाषटमी च पुजया इत्यहो मयुष्यमातर+ भो. 
शाः 1 एताश्च प्रत्यक्षाः भस्यक्षमेव इकुमङुदुमवद्यामरणमोजनैः पू. 



धद्धिभादनिरूपणय् । १९३ 

र्नाथ; । ब्रह्मम्यायास्तथा षप्तन्त्राह्मी वैष्णवी माहेद्वरो वष्र वाराही 
कौमारी चासुण्डेव्येवाः सप्त देवमातृः । तथा दुगौकतरगणाधिपनन्युगी 
ेत्राधिपं गणाधिपं च इृच्यादौ बुचिधाचालयाष् बोडशमिखुपलारैः 
पूजयित्वा पथान्नान्दीमुखान्पितृन्=ध। द्वेन पूजयेदिति । आत्पदेषता=स्वका- 
यकुरुकेवतां । वथा सहिताः पूज्याः । अभ्यत्र स्परत्यन्तरे ब्रह्मण्या 
धाश्स्व्टौ दद्धिवाः । ब्रह्माणी माहेशी कौमारी वैष्णवी च वाराही 
श्राणी वाषुण्डा महाटक्षपीश्च मातरः भोक्ताः। 

शतातपोऽप्याह । 

गोरी पश्चा शची मेधा साविज्नौ विज्जया ज्या। 
देवसेना स्वधां स्वाह। मातरो लोकमातरः ॥ 
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरारपदेवतया ख । 
आभ्योऽचै गस्धयुष्प च धूपं दीपं निवेशयेत् । 

तत्र॒ मादृपूजन कमौङ्गभद्धेऽपि कामिति बटूतरिशस्मत प 
वोम । ८ 

कमीदिषु च सर्वषु मातरः सगणधिपाः। 
पूञजनीवाः प्रयन्ञेन पूजिताः पूजयन्ति ताः॥ 

वासां च पूज्ञाधिष्ठानं वललोषोरानिमीणादिकं च तत्रैवोक्तम् । 
प्रतिमासु व शुष छित्वा च परा्हषु | 
शपि धाक्षतपुञषु नेवेधेशख पृथग्विधैः ॥ 
यत्र प्रतिमाडेखाक्षतयपुञ्जानां पूवे पूवं फलातिश्चयार्थम्। 

 कुञ्यलभ्ा धसोधौरा पञ्चधारा धृतेन तु। 
कारयेत् सप्त वा धारा नतिनीचा न थोच्ितोः ॥ 
आयुष्याणि च शान्त्वथं जप्त्वा तथ खमाहितः। 

भयुष्यागिनभानो भद्रा इति ऋण्वेदाक्तानि। तथा यानि माशीः 
प्रधानानि सूक्तानि, तथाविधमण््ाधासाण क्ामानिच। 

पतन्मातृपूजनस्याकरणे भविष्यत्पुराणे दोषो दर्दितः। 
हृस्वा मादय तु यः भाद परिषेषयेत् ॥ 
तास्तस्य क्रोधसंपक्ना हिला कुवन्ति दारणाम्। 

भाला स्वरूपं प्रोकम्- 
मष्डेयपुरणि । 

दलयुक्तविमानाप्रे लाक्षुज्रकमण्डलयः । ` 



२९४ वीरतित्रादयस्य भाद्धक्ि- 

भायात ह्मणः शाक्तिब्रह्माभी साभिधीयते ॥ 
मादेद्वरी खुषारूट। त्रिश्युखवरथारिणी । 
महाहिषङया भाक्ता चन्द्ररखाविभूषणा ॥ 
कोमारी शक्तिदस्ता च मयुरवरवादना । 
योदूषुममभ्याययौ दैस्यानम्बिका गुदरूपिणी ॥ 
तयेव वैष्णवी शाचिगेख्डापरि खंस्थिता। 
शङ्ुन्यक्रगदाशाङ्खखङ्गहस्ताम्युपाययो ॥ 
बश्चवारादमतुरं रूपं था विरतो हरेः । 
शाक्तिः साप्याययौ तत्र बारी विश्चती तनुम् ॥ 
वज्दस्ता सथेवेम्द्री गजराजोपरि स्थिता । 
भाक्ता सह क्ञनयना यथाशक्रस्तथेवसा॥ 

बक्षपुराणे । 

महारक्ष्मीख कच्चठय। चुल्यमाना कपालिनी । 
अन्न गौरीस्वङ्प- 

कारिका तुङ्गखलदट्वाज्ञत्रिमाङाम्बुजधारिणी । 
कुष्माण्डा पातु भेतस्था दन्तुरा व्षरंशिरः १॥ 

लिञखाथेप्ष्छायसम्- 

खम्दाखनवकचश्चुम्यो मास्करेणा्विषयेणण च) 
विद्योतम्ते करा यस्याः पद्य( लाच प्रकीर्सिताः। 
कीरकं ध्यज्नी येव व्यजनं समिधं तथा। 
या विमां कराग्रे ला चाची नाम्ना प्रकीर्सितता॥ 
धत्ते था खमिधं शस्तेः व्यजनीकीर्कः!ववि। 
कमतस्ताखश्रन्तं चसा च मेधाभिषीयते॥ 
मक्षयुतर सुव चेव रक्तिका कमण्डलुम् । 
कटयन्ति करा यस्याः सावित्री खा पकीर्ित। ॥ 

` कामुक चावेपाजं च योगसुवरां छपाणिकाम् । 
पाणिभियो ऋमाव् घतते सा दुगा परिगीयते ॥ 
थोगयुद्धां च चाप च क्रमेभेवार्षमाजनम् । 
छपाणी चेव या घतते सा चखसुण्डा प्रकीर्तिता ॥ 
या कपाटं च कोरां च पीयूष पाशमेव ख । 
आविमर्तिं करास्मोजेर्विजया ला प्रकीद्धित। ॥ 



पृद्धिभादनिकषप्णम् । २९५ 

कम।रकोशकपारे च पीयूष च सपाशकम्। 
भाधिष्य यस्कराध्राणि विजयन्ते जयाता 

तत्वश्चागरसहितायाम् । 

इ पणं पङ्कजं पश्च पुष्टिक द धती स्मरेत् । 
पु लक्ष्मी सितां सोभ्यां पड्कजासनसस्थिताम् ॥ 
बह्म पश्च तथा दश पायूष दधर्ती स्मरेत् । 
साथा तुरिमे्ालक्ष्मीः स्थिता वौरासनोपरि ॥ 

विनायक प्रतिमास्वङ्पं मत्त्वपुरण- 
स्वदन्त दक्षिणक्षरे उत्पन्च [ चाक्षसूत्रं ] तथावरे । 
ठङ्ङुक परशुं धव वामतः ल्त्रकटपयेव । 
सयुक्त दचिक्दिम्बानचस्तान्तृलकान्वितम्। 
तदेव धिहाषतः कासाचिन्मातृणां स्वङप प्रदशितम् | 
सामाम्याकरेण तु सवासां सवङप पञ्चरात्र उकम् । 
पृञ्याश्ित्र तथार्चायां वश्डामयपाणयः॥ इति । 

पश मावुकापूजनं वश्लो्षारापयेन्तं इत्वा नान्डीधार्ं कार्यम् । 
तश्च नदकेवत्यम् । 

मातरः प्रथमे पज्या, पिसरस्तद्नन्तरम् । 
ततो मानामहानां च बद्धो धभाचत्रयं स्मृतम् ॥ 

इतिमात्स्यात् । कात्यायनवयने- 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तु भाददानमुपक्रमेद् । 
धसिष्ठा्तो विधिः र्स्नो दषटष्योऽत्र निरामिषः ॥ 

इत्यत्र षड्भ्य इति षडप्रहण मातृषर्गस्य।प्युपलक्षणं मातरः 
प्रथममिति वाक्यात् । भमिर्ष=माक्त, तद्रखि इति । अत्र नान्दी 
खन्पतृन्पू जयदित्यत्र नान्दीसुलाःरसवपितृपितामह प्रपितामहाः। 

अत्र कचिन्नन्दीमुखानां पित्णां देदतात्वासमिधानायषां नाभ्वी 
मुखसंक्षा विहितास्ति ब्रह्मपुराणे तेषामेव देवतास्व् । तथा ब~ 

ह्मपुराणम् । 

पिति पितामहश्चैव तयेव प्रपितामहः । 
श्रयो शशरुमुखा हते पितरः स्प्रकीरिव।ः ॥ 
तेभ्यः पृ्तरा ये च प्रज्ञावन्तः सुज्ेधिता, 
ते तु नन्दीमुलला नाम पिवरः परिकीर्तिता! । 



१९६ वीरमित्रादयस्य अद्धकि 

अत्र पित्रादीनां त्रयाणामशुमुला इति सज्ञा, परपितामहपित्रादीनों 
व्रयाणां नान्दीमुखा इति संक्षा, तस्माद्खिभादे वृखयप्रपितामहाद्य 
एव नान्दीसुखास्व एव ख देवता इत्याहुः । 

तज्ञ । “स्वपितुभ्यः पित। तद्यापुतसंस्कारकमेसु" इति छन्दोप 
परिशिष्टवचनात् , “पर्वष्यमातृक भं कमोहे पेतृक स्मतः मिदि वसि 
कत्वात् , “दवं प्रदश्विणबूत्को बु नान्दीमुख।न्पितन् ” यजतेति 
याहावस्क्यवचनात् , नान्दीमुखाः पितरः पितामहाः भरपितामहश्चतिका 
सायनदवनात् , नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः पितामहेभ्यः भरपितामदेभ्यशये 
ति गोमिल्वचनात्, नान्दोमुखं पितृगणं पूजयेर्प्रयतो शुदहीति विष्णपुरा 
णात्  वस्माचिपिदुभ्यः पषदः करोति पिवुभ्य पव तच्मिति पूषा 
वाहितन्राह्यणाच्च, पित्रादित्रिकस्यव देव तात्वव्रतीतेः । नान्दीमुख 
सह्या परं तेषामपि दानिक । तेत पित्रादीनां धरयाणामेष चुखौ 
देवतात्वं नन्दीमुखस्व चति । अत्र च पित्रादीनां देवतानां नान्दीमु 
सत्वस्य गुणरथासद्धिशिष्टानमेवोष्ेखः, यथाभ्चये दात्र इन्द्राय प्रद्र 
विष्णवे शिपिवि एायेव्यत्रार्न्यादीनां देवतानां -दात्रादिगुणविशिश 
नामेषाद्धेख शति । प्रपितामहपिश्रादनां वु नान्दीमुखत्वस्य गुणत्व! 
भावान्नोद्टेख शस्त्रे स्फुटम् । 

किञ्च | 

: माका पितामही चव सपृडवा भरपितामही। 
पित्रादयस्रयश्व मातुः पिन्रादयसयः ॥ 

पते नवार्चनीयाः स्युः पितरोऽभ्यु्ये हिज 
इत्याखजायनवचने स्पष्टमेव मात्रादीनां पिठापितामहभरपितामदा 

नां मातामहादीनां नकानामम्युदये देवतास्वामिधानात् । वथा भमा 
तुपृ्ान्पितन्पञ्य ततो मातामहानयपि" इति चतुर्विशतिमते, दथा 
ना्दाघुक्ञा पितर इति कात्य!यनवचनेऽपति कः प्रसङ्गं उर, 
त्रिकस्य । 

किञ्च- 
्दीभुखे विवाहे च प्रपिताप्रहपृ्वंकम् । 

लाम संकीतैयेद्िद्ठानन्यत्र पिवुषृषंकम्॥ 
दति धुखवसिष्ठवचने पितुपितामहप्रपितामहानामेव देवतात्वे 

प्रातिलोम्यक्रमो घटते इडो प्रपितामहपितामहपितर दति भ्यु 
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कमः, भमावास्याहौ तु पितुपृ्वेकं पिह्पितामरहप्रपितामह। . ईति 
क्रमः । उच्तरत्रिकस्य तु देवताश्वे प्रपितामहपदं प्रपितामह भपिता- 
मह ]परं स्यात् पितुपदं च घृद्धश्रपितामपर स्यादिति । कञ्च पितु- 
पितामदप्रपितवामहानामेव देवतत्वि भवति जीवत्विवकस्याप्यचि 
कारः। तथा हि । “वेभ्य पथ पिता दद्याच्चभ्यो दयात्तु. तस्तः 
इ्यनेनाधिकारे सिद्धे विष्णुकः पितरि जवति यः ध्यं कुर्याच 
षां पिता कुया ष्ि्युकरथ। त्रिषु जीवस्छु नेव कुयादिति निखधोऽनथक 
पष, ध्रयाणां देषतात्वपक्च तेषां जोविश्वे भवत्यथवानिषेच, । यदा तु. 
सरेषां देवतात्वं तद। धरयाणां जीवनेऽजीधन वा उ्तरषामेव प्राप्तत्वा. 
द्य निषधो.ऽनथक पव । किञ्च विष्णुकः प्रयोगनियमाऽपि पृक्षा 
देवतत्व घटने न संरषां यथा “यस्व पिता चेः स्यास्त प्रित्र पिण्ड 
निधाय पितामहात्पराग्यां दाभ्यं वद्ात्" इत्यश्च पित्र प्रपितामहाय 
ख पिण्डदान तयोदेवतात्वे सङ्गखछत नान्यथति कम्भूयो विस्तरेण । 
वुखप्रपितामहाक्धीनां संज्ञाकरणं तु प्रौष्ठपर्कधराद एव दवतात्वाथ, 
तेषामभ्यन्र देवतास्व भ्रमाणामावात् । उक्तं च तत्रव । 

नान्दीसुखानां प्रत्यब्दं कन्यारारिगते रवौ । . 
. पोणमास्यां तु क्त्यं वराह्व चनं यथा ॥ शति । 

अत उद।हतेषु वचनेषु मातामह्यादित्रिदेवष्यमुकम् ।- चतुथम. 
पि पवेणं कत्तव्यतयोक- 

` ` चलुरवशातिभते । 
 पृजयेश्च ततः पश्चासघ नाम्दामुखान् पितृन् । 
मातृपृर्बार्पितन् पजय क्तो मालामहानपि॥ 
मातामदीस्ततः के चश्यग्ा भोज्या दविजाकयः । 

माकृवमं चतुरादियुग्मलंख्याक्ा ब्राह्मणा भोजनीयाः । तथा च 
नष् ० पि णी [1 मावृषगें चत्वारो मातामहीवर चत्वारः । उक्तं च~ ` 

भविष्यपुराण । 

भोजयेच्च हिजानष्टो मातश्च, खगेदवर । इति । 
अक्लम्भवे त्वेकेकस्मिन्वगे द्वौ दावपि मोञनीयो- 

तथा च पदूमपुराग । 
युग्मा दिजातयः पज्या बलमकातेस्वरादिमिः।, 

कष० ब ३८ 



२९८ बार मिग्रोदयस्य भद्रके 

कततलरंन्पुबण- 
छाभकेयः । | 

पकेकश्य तु वस्यद्वौदठौ वित्रे समर्येत् । 
वेदवदेचे तथादौ खन प्रसज्येत विस्तरः ॥ इति । 

एषं चाद्धा ब्राह्मणाः सम्पचन्ते । 
 मविभ्यपपुराने तु नवमोऽप्युक्तः- 

पृथौहि भोजयद्धिप्रानरो स्वं प्रदिश्चणम्। 
तथ नवम विप्र चतुरखे खगम ॥ शति । 

विधाणां चरणन्षाछनां गोमयेन क्रियमाण चतुरशे मण्डटठे 
तश्ाकले यः कश्चिद निधिरगच्छत् स नक्षभोऽषि भजनीय इत्ययः । 
पराकवने मतामहीवमें वा ब्राह्मणालामे ` पतिपुज्रान्विवाश्चतस्लश्चतन्लः 
ुषास्िम्यो भोजनीय) इस्युक्त दवान । 

|  मावृधाद्धे तु विप्राणामलामे पृञयेदपि। 
 पतिषुज्रान्विता मभ्य योषिलोऽ्टो सुदान्विताः ॥ इति । 

नान्दाधाश्चश्य वेदवदेविकंपूवकत्वमुकतं दइृदशातापेन । ५प्रृक्षिणे 
तु सभयेन भोजयेरेष एवेक "मिति । इदिधष्ये ज सत्यवप 
विदवदेवाः। अत्र कट्पवङकरेणामिदहितमम्युकयिकपरस्तावे- 

माकंण्डेयपुराने । 

वैद्वदेवविष्टीनं तु केचिदिच्छन्ति मानवाः । शचि । 
इलपुषस्तु मावधाद्धं देवरदहितमरेव च कायंमित्याइ इति श्रलप।- 

णो । बुद्िश्राद्धेऽ्येऽपि धमेविशषाः प्रतिपाद्यन्ते । तत्राह- 

शातातपः । 
कर्तंष्य खभ्युदयिक भाञमभ्युहयार्थिना। 
सभ्येन चापवीतन क्राजुशमंथ धीपरता॥ 
पितणां सूपमास्थाय देवा हान्त समदनुते । 
तस्मार्लग्येन दातथ्यं बृदधिश्चखे तु नित्वशः।॥ 
यथेवोपचरेदेषास्वथा बुद्धौ पितृनपि । 

वमद्लते=खम्भ्वुवत शव्य्थेः । 
भन्न तिखकायं यव्विनियागः कायः । तथाच । 

विष्णुषमोतिरे । 

बुदिभादेषु करतंभ्यास्तिलस्थाने यवास्तथा ॥ इति। 
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पिष्थधमेद्थाने घमोन्वररयोगस्तृक्ता- 
बह्मण्डपुरणे । 

स्वाहाशब्दं प्रयुञ्जीत स्वधास्थान तु बुद्धिमान् । 

कुशस्थान तु दवाः स्युकङ्घलस्यामिदूखय ॥ इति । 

माकंण्डेयपुराणे । 
उदङ्मुखः प्राङ्पुखो वा यजमानः समाहितः 
बूखिध्ाद्धं परशुर्वा नान्यवक््ः कदाचन । इते । 

सश्रोद सुखत्व पाङएुलत्वयान्यवस्थाक्ता आईवक्ायनगृष्यपरिशिषे। 

अभ्युदये युग्मा ब्रह्मणाः, ममूला दमाः, प्राङ्मुक्म्य उदक्मु 

शो दात् उदडमुल्भ्यः धङ्पुख हो दमा पवित्र दति। 
आह -- शातातपः । 

अपल्लम्यं न ङुषींत न कुयादप्रदक्लिणम् । 

अपक्तव्येन यो दद्ाहृडो किञ्चिदतिक्रमाव् ॥ 

न तस्य देवास्तुष्यन्ति पिदरश्च यथािधि। 

एतश्च पिश्यधर्मविष्जितदेवधमेयुकत नान्दीभादधमित्थं कायम् । 

आह--जातृकभ्यः। | 

पू्ेद्यस्तदिने वाथ देवपते निमन्त्रणम् । 
र्वा विप्रान्समाह्य पूषाहृ नियतः शुचिः ॥ 

हृत्वा मण्डलक तेषां क्षाख्यश्चरणास्ततः 
आवान्ताम्डृतसत्कारानास्तनषूपवेशयेत्॥ 

ग्छ्ोक्षकालयायनोऽपि । 

अतः परं परवक्ष्यामि विशेष इह यो मवेत् । 
प्रातशमग्नितान्विप्राभ्युग्मानुमयतस्तथा॥ 

डपवेदय कुशान्दद्यादज्ञुनेष हि पाणिना । 

दस्याः पचधस्वददवा निमन्व्रितान्विग्रान्प्रातरव पूवाह पडा. 

हय चरणक्षाङनानन्रमूज्ुद मो पकदपितालने उपवेशयेत् । उमक्त 

इति-चतुरः पूवौमिपुख।नेकत उपवदय, अभ्यतश्चतुर इद कमुजानु. 
पवेशयेव् । 

तथा खं भविष्यद्पुराणे । 

प्राङमुखांश्नतरेव अतुरश्च उदङ्पुखान् । 
निवेश्य च्छुञुमदेमदय।दासनमादरात् ॥ इति । 
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कलपतर्कारस्तु । “प्रातरामान्िताेति वचनद्धिकल्पिकमपि सा" 
य मामन््रणं निधत्ते । उभयतः=पितुपक्षे वैदवदेवपक्े चेत्याह । 

उमवतःन्पितृकृत्ये मातामदङ्ृव्ये चेत्यथंः। देवे युग्मस्व प्राप्त 
न्वाद्विशेषासम्भवादिति श्चल्पाणिः । मथवा सर्वेऽपि प्राङ्पुखा पोप. 
वेशार्नायाः। 

आह छगलेयः। 

स्वानेव तु तान्विप्रासपाङ्मुलायुपवेशयेत् । 
बह्मपुराणे । 

वि्ान्प्रदाक्षेणावत्त प्राङपुखानुपवेशयेत् ॥ 

शक्तराच्चियमयत्वस्मोऽनिखचन्द्रा्ीषां शकान् । 
समान्प्रशस्तान्सुमगान्पुष्पमालाविभूषितान् ॥ 
दर्थादभांखनं देषान्पित्रजुदहिदय तेषु च । 

यातुः=रक्षो रिषः । 

` शृ्धपाराशरः 
मारुष्या शातपशया वा मदिकाङ्कब्ञयोरपि । 
केतकय। पारया वा देया माङचुखोदित।ः ॥ 

तथा । 
सुवे षभूषणेस्तत्र साछङ्करिस्तथा नरैः । 
कुङ्म।यनुलिाङ्गेमाभ्यं तु ब्राह्मणः सह ॥ 
खियोऽपि स्युस्तथा भूता गोतचृ्यवादिहषिताः । दते । 

दर्भषु कज्ञस्ववदमुरत्वमप्युक्तमासलायनकारिष्ायम् । 
कजृन्द मानम् लसतु दश्वेगमालनेष्वथ इति। 
छन्दोगप्रन्येऽद्ेपात्रल्ख्या उक्ता! । “चत्वायंवाधपात्राण्याभ्यु्यि 

के” इति । पतानि मान्रादिभाद्धज्रये अणि वैदवदेविके वेकमित्यव 
विमज्जनीयानि। 

` पार्त्राणां पूरणदौनि दैवेनेव हि कारयेत् । 
गोत्रनाममिरामन्दरय पितृनघे प्रद्ापयेव् ॥ 
नाघ्रापक्लव्यकरणं न पियं तीथेमिष्यते। 
व्येष्ठोरकरान्युग्मान्कराप्राप्रपवित्रकान् ॥ 
इत्वाध्यं समस्प्रद। तव्यं नेकेकस्य प्रदीयते । 

देवेनवेदवक्ेविकधमरण, स द धमा दमाणाभुज्ञुन्वं,-य्ोपाद्नं 



 एद्धिभरादनिरूपणम् । ३०१ 

ध्ञोपकद्लतिसवं, देवतीथै चेति। ज्येष्ठस्य प्रथमोपवेशितस्य उत्तर परि 

करो हस्तो येषां अ्रथमोपवोशित विप्रस्य करः पश्चादुपवेशितविप्रकर 

स्थोपरि यथ। भवति तथा हत्वेह्वथः । करभर्रप्वित्रकान्-करान्र््र 

पचिश्रक्य येषां, विप्रकरे धरागग्रं पात्रं धृत्वेयर्थः। दयोद्धयोदस्त। 

सयोज्य तजर -पगभ्रं पित्र स्थापयित्वा पककस्मिन्मादुपित्राद्दग 

वैदधदे विके च सछृदेदाधः प्रदेयो नेकंकस्य वभ्रस्य कर इति निष्छ 

षोः । अर्धपात्रे तिङस्थाने यव्रक्षेपे तिरोऽसतीत्यय मन्त्रो योऽ. 

सीत्युहावाशष्ः प्रयक्तिष्य द्यु कतमाद्लायनगृह्यपरिशिषट । दा दम। 

पचित सोधयामानि पात्राणि चत्वारि । उपयामन्डपश्रह५) पात्राधस्ता 

ल्ुशधारणरूपः । शक्नो देवीत्यजुमन्जितास्वष्छु बवानावपति । "व ` 
वोऽकि सोमदेषस्यो गोखवो देवनिर्मितः ।प्रलप्रद्धिः पकः पुष्टय। न।- 

स्दीमुखान्छो कान्प्रीणयाहि नः स्थाहेति। विदवेदेवा इदं वोश्ध्य नान्दी- 

मुखाः पितर इति यथाखिङ्गमष्येदानं पितरः प्रीवन्तानित्यपां प्रतिप्र द" 
ण विस्ज्ञन च, पवसमुत्तरयोरपि पितामहपितामदयो,, नित्यं चान्नो 
करणं स्वाहाकारेण होमश्च “अता देवा मन्तु न इव्यङ्कश्प्रह इति । 

अत्रार्वक्यनकरिकापि । 

तिखोऽखीति पदस्थने अवेऽक्तीति पद वदेत् । 
स्वधयेति पस्थाने पुष्टा छढ षदेदिह ॥ इति । 
सधेदानं चावादनपृवेक कायम् । 

आवाहभप्रकार- 
व अह्यपुराभे ] 

ना्दाभुखान्पितन्मक्तया साञ्जलिश्च समाहयेव् । 
पटेत्पवित्र मन्त्र तु विदवदेक्ाल आगत ॥ इति । 

अंशने च स्यवसुसक्च का विदवेदेवाः इद् वाऽ नन्दासुख। 
वितरः इदे घोऽधमिस्येव रूप कायम् , भालसयनणृह्यवचन.त् । "अपः 

प्रथमपात्रस्थाः स्वाहाया इति मश्व्रिता" \ति प्रयोगपारिजातकाश- 
ठिखनात्स्वाह।घय ध्येवं रूप चधकरानम्। भधेद्नानन्तरं गन्धपु 
ष्पादिकदेयम्। 

भविभ्यपुरीणे । 
त्वा यवेर्तिद्छाये तु दथ विधानतः 

` ` ` गन्धपुष्पादिकं संव कवोहीरपदक्षिणम्॥ 



१०२ वौरमिश्रोदयस्य भादप्रकपि- 

ब्ह्मपुराणेऽपि । 

भे पुष्य च धूपं च प्रशस्तमनुलेपमम् । 
वासश्चाप्यहत शुद्ध दयं च सदशं समम् ॥ 

अत्र दौपमिश्वपि वक्तयम् । गन्वमाद्यपुष्यधुपदीवाण्छादनाना 
परदानमित्यादलायनसूत्रितव्वात् । श्वं च गन्धादिकपरेकेकस्य स्ते द्धिः 
दविरदेयम् । 

शथ। चाद्वलायनगह्यपरोशिष्टे । 

प्रहक्षिणमुपचारो यवैसि्तिलायः सव दिर्दिरिति। 
भत्र च सवे दिर्धिरिति वचनाद्रन्वादिपञ्चकस्यापि दिष्धिकान- 

मिष्येव धरतीयते दियुङ्क र्यत्रव दविर्दिरिति सुवः क्रियाया अगबृ्ौ वि. 
हितस्वाद् दभ्यावृलि वनातु क्रियावृ्तरनुपपन्नस्वासेन गन्धादिष. 
हालोद्धयमपि देवम् । सममिति वसञविशोवणादपि दित्वप्रती तिरिति 
कावित् । भन्यञ्च- | 

भविष्यत्पुराणे । 

र क्तपुष्पतिछांेव भपसव्यं च वजयेदिति । 
ध्वं च गम्धादिभिरम्यचनं पद्या जुसमयेन काण्डानुसप्रयेन 

वेति शेष्यम्। 
गन्धादिदानानन्तरं जाञ्नौकरणं कलेष्यम्। 

गृ्यपरेशिष । 
नित्य खाभ्नो स्वाहाकारेण होमश्चेति। 

तत्रेव पाणौ होमः, अशनये कभ्थवाहनाय स्वाहा । सोमाय पिद. 
मते स्वाहा इति । तथा पृषदान्यमिभ उष्णो दविः धर्वत्र तस्यान 
हदे भाहुती जुहुयादिति । स्ेत्रेशयप्नौ करणद्धिज मोजनविकिरणपि. 
ण्डदानेषु दधिभिभरमाउवं पूषदाउवं तर्मिध लोधन दविः भादद्भ्यं 
तस्यीदनस्थ पृवोपराद्धें विमाय कड्पयित्वा विरवदाय होमः काथं . 
इत्यथः । भत्र च कथ्चिदिशेगो-- 

अहयपुराणे । | 

रक्षोत जुहुया दहे लमिदयं महौषधीः | 
विला तश्र विकिरेत् प्रशस्ताश्च तथा यवान् ॥ 

अश्र तिका यव विधानत्छमिरकायं भोषघीविघधानं “दृता. 
खाः समिधो हुत्वा दल्तिणात्राः समश्त्रका'” रट्वनेन प्रहविभराद. वि. 



पृद्धिभादनिश्पणप् । ३०३ 

हितो यः समित्ताधनको होमर्त [स्य]रक्षोऽन्यौषधीनां साथनस्वं वि 

धीयत इति। रक्ोष्यव पडाशशङ्खुनोविष्णुकान्ताद्याः । अश्मोकरणान 
न्तरं पात्रपरिवेषणीयम्रजञमुकत- 

भविष्यद्पुरणि । 
वृषदा स्येन तयुकतं दभ्याद्ौदनमादितः। 
पायसं च यथाभष्य मोदकादिरसोत्तरम् ॥ 
मुरं भोजनं दद्यान्न चाम्डं परिवेषयेत । 

ब्ह्मा्डपुराणेपि । 

गङ्गदयं म्यमोज्वादि दथयदिन्न पृथग्विधम् । 

शुडमिभं खगद्निष्ठ साञ्य चोदन परम् ॥ 
रसालान्मोदका्चिष न चाम्लकटुकादिकम्। 

धादिशष्नादुदेजकतिक्तादिरससग्रहः “मधुर मोजनं दथात" 
इति प्रागलि्खितवचनात् । 

ब्रहमपुरणि । 
भक्तं दाश्च देवेन तीर्थेन च अपेत् स्वधाम् । 

तथा । 
दाक्षामलकमुलानि यर्बाश्चाथ निवेशयत् । 

ूट=भातरकादीति कल्पत, । सष्यजाजुनिपातन च [न] कस्त 
ष्यमिस्वाद- 

गऋोककाल्यायनः। 

निपातो न हि क्षष्यस्य जानुनो विध्यते कचिव्। 
भज ख “भतो देवा, इति मभ्वेणाङ्कुष्टमहणम् । उक्तं चाइकयनग्य 

५अतो देवा मवम्तु भ" इयङ्गुष्टप्रहणामेति । भुजजनेषु चित्रेषु जपो. 
$पि तत्रैवामिहितः, पाकपानीः शवती रौद्रौ चाप्रति्थं च नाव 
यीत । देवतीन्कान्न शदान्नी शस्यादि । रषीरकद्राध्यायादि। अप्रतिरथम्> 
भाद्युः शिशान इति। 

ब्रह्मपुराणे ॥ 

पठन शाक्सूरं तु स्वस्तिकं छयुभं तथा । 
युकतमधुमुखानां तु न पटेत्वितृलहिनाम्। 

लाकतूकम्=माश्यः शिशान र्यादि । सत्तिसूकंरम्बस्तिशब्दयुः 
स्वस्त्ययनं तस्वेक्िस्वाहि । श्वुमन्नराक्चंलप्रधान किञ्जिदग्यजुरभ 



३०४ वीरमित्रादबस्य भाद्धप्रकक्ष- 

तिक, तदपि पठेदिति हेम । तथा पठेष्छञुनिसूुकत स्विति. ब्रहमे। 
कुनिप॒क्तन्कनिक्रदज्ञुतुषमित्यादिकम् 

ग्छोककात्यायनः । 
न चादनरतु जपेदश्र कदाचितिपवृल्ददिताम् । 
अन्य पव जपः कायः सोमस्तमादिकः श्यु मः॥ इति । 

सोमघापादिकःरलोब्रक्तामत्वेनेव प्रालदः। आह- 
प्रचेताः । | | 

न जयेत्वतृक जाप न मांस तत्र दापयेत् ।. 
भचर जपशब्दाद् भुञ्जानेषु दिज्ञषु थः पितृलिङ्गकनां मन्त्राणां जपः 

स एव निषिध्यते न पदाथानुघ्रानकरणीभूयानां मन्त्राणां, नडत्तिः। 
धरिपर्कमाण यस्य मन्त्रस्य करणता नियम्यते तन्मन्वनिवुल्ता व 
त्कमतादृगुण्ये व्रमाणामावात् । तेन वितृलिङ्ककमन्धकरणकं कम तः 
स्मन्त्रणैव काय अन्यथा त्कृतमेवर स्यादिति । इदमवामिप्रेव्याक्त- 

जातदछण्यन-- 

पितृलिङ्गन मन्त्रेण यत्कमे मुनिभिः स्मूनम् । 
तेनेष तद्िधातध्यममन््रमहृतं यतः ॥ इति । 

कात्यायनः- 
सम्पश्चमिति वृता! स्थ प्रहनस्थने विधीवते। 
सुखपन्नमिति प्रोक्ते शषमन्न निवेदयेत् ॥ ` 

त॒त्तास्थेति प्रश्चस्थानि सम्पन्नमित्येवं रूपः प्रश्चः 
धाह सोक कात्यायनः 

` मधुप्रभ्विति यस्तत्र त्रिजपोऽरितुमिच्छताम्, 
गायडयनन्तर सोऽत्र मधुमन्त्रविषर्जितः॥ (ति । 

अस्थाथ भक्तितुमिच्छतां [विप्राणां खन्ध ग।यञ्यनन्तर मधुप्रता 

पाठान्तर यो मधघुमधुमचुदति त्रिवार शाब्दग्रयोगरूपा जपो विहिव 
स॒ मधुमन्त्रविवजितः=मशयुडयाता इति पाटावाज्ञतः। गायन्रीपडोत्तरं 
मधमरतीस्थनि उपासे गायना न? इति पञ्चच अक्षक्नमीमदन्तेति 

वष्ठीमच भवतवित्वा ततो मध्चनधघुपाच्वति त्रिज्ञपेत्। तथाचोक्त 

माश्वलायनेन । 

मधुवाता कनायत इति तृचस्थाने उपासे गायता नर् इति पञ्च, 
म्रघुपरतीः भावयेत् । अश्चक्षमीमदन्तति च श्रष्ठीमिति। 



 बुद्धिश्रादनिरूपणम् । ३०९ 

बह्मपुराणे । 
` कचिरसंपन्नमेवन्मे तान्पृष्छेख्च प्रहर्षितान् । 

छसम्पश्चच ते वूयुः सवे ।सद्ध ततः द्िपत् ॥ 

त्थं जातीयतिदमन्नमेकपतरे समुदधुत्य विकिरं कुयादित्यथः। 
दैवे तु वृततिप्र्ने रोचत इति विक्ेषो लिलितो- 

बृदव्धिष्ठन ॥ 
लुत्िप्रहने तु सम्पन्न देषे रोचत ईव्यपि। 

भविभ्यघ्पुराणे । 

, एवे भुक्तषु विप्रेषु दथाप्पिण्डाम्तमादहितः । 
दष्यक्षतेवंमिर्भौश्त् बद्रथ खगाधिप । 

भदताभ्यवाः । “अक्षताश्च यद्वा" इ्तिकोशात् । 
विष्णुध्मोशरेऽ्पि । 

` कषिककन्धुखमिभान्तथ पिण्डांश्च निवपेत् । 
य्ञिबरक्यः। 

पवस्परदाक्षेणाब्त्को इखो नान्दोमुखान्पितन् । 
यजत दधिककम्धुमिधान् पिण्डाभ्यवेः क्रियाः ॥ 

[ अ १ धाप्र० ऋछे° २५७ ] 
भरदाक्षिणा आवदयुष्ठानपद्धतियस्यासो भ्रदक्षिणादत्कः परदक्षिणम 

पचार इति यावत् । 
ब्रहमपुराणेऽपरो विशषः । 

शाद्यन्न वविपध्वक्तं वदशणि यवांस्तथा । 
विभोीह्यानुचत्वारि पिण्डान् फल सनिभान् ॥ 

दद्याक्तान्दौपुखम्बश्च पितृभ्यो विधिपृवेकम् । 
`  कत्यायनः। 

सवेस्म ज्मुद् धत्य व्यञ्जनेखुपलिष्य घ । 
उपद्ेचनम्-इ परि ्रक्षपः। 

सयोजय यवककम्धुदाधेमिः प्राङ्सुखस्ततेः 
भवनेजनवत्पिण्डान्छृत्वा विद्वप्रमाणकान् ॥ 
सश्पाजक्षारनेनाथ पुनरप्यधनेजयेत् । 

पिण्डपास्वाधोपुखस्थापनं न कलेष्यमित्वाह- 
बषरष्ठः। 

शीण्मि ३९ 



१५६  वीरानित्रोदयस्य ब्रश 

धाङमृखो देवती्ेन प्राक्कूलेषु कुशेषु च । 
कत्वा पिण्डा कुर्वति पिष्डवात्रमधोमुखम् ॥ शति। 

प्कदूलाःव्थागत्राः । पिण्डदानं यारछषसन्िघो न कुयात् । 
` प्रदच्ार्राङ्परुखः पिष्डाम्बखो नाक्ला ख वाहयतः । 

वाद्यत इति भोजनशालछाया विनदुच्छषटसन्निवादिध्यथेः) पि. 
पाये भोमवादिना थतुरलं मण्डलं कतश्यामेति मनि्यसुराणे । 

निवपन्मण्डले भारे चतुरा विवक्षणः। 
पवित्रवाणिशाचान्त उपविष्टः समाहितः ॥ 

नामोखचारणं चाच प्रथमपिण्ड पव न दितीये । यदुकम-- 
अतुिंशतिभते । ॥ | 

हो हो चाभ्युवये पिण्डो पककस्मे वनक्षिपेत् । 
दक भार्भाऽपर तृष्णा दथ'प्पिण्डाम्पुथक् पृथक् ॥ 

एकेकस्मे दे छा पिण्डा ल्राद्य नामगात्रसदितं वद्यादपरं धुनी 
कथयादित्य्थः । वृद्धिश्राये च पण्डदानवेकसिपकमुकतम्- - ̀ 

वि्पराभे । ओ, (~ ष क क 
वभ्यक्षतः लवकर प्राङ्मुख द्डङ्सुसाऽपि वा । 

देवतान व दथान्पिण्डान्कामेन च नप ॥ 
कमेनजख्हाया । इख्छामाषे न दद्यात् । मविष्यसुरण तु पिष्डष्ानः 

करणाकरणयोष्यवस्था कुरुधमपिक्षकाल्ा । 
पिण्डनिक्षपण कुषाल्[ वा कुर्यान् [नरिप । 
वद्धिभाये महावाहो कुलघते निवेश्य वै ॥ 

तेन वेषां कुट धुदधपरम्पग्य। वुद्धभदे पिण्डदानवुष्ठानं तेर. 
चुष्ठेयमेव येषां तु कुठे नाचुष्ठानं नेनाचुण्रेयमेवति । इयन्तु भ्यवस्था 
निश्ननिकानामेव । साभ्मकेस्तु सवदा सपिण्डकमेव कलेष्यमित्युङं~ 
ब्रह्मपुराण ॥ ६१ क क कष क क (+ 

योऽञ्नो त॒ विद्यमानेऽपि बृदधा पिण्डान्न निवपेत् । 
पतन्ति पितरस्तस्य नरके ख च पश्यते ॥ इति । 

आहि --कात्यायनः । ॑ | 
भथ प्रेमूमिमासिश्चेत् सुखुपराक्षित मीर्स्वति । 
शिधा भाप, सरिति च युग्मानेवोदकेन घ ॥ 
शछोमनस्यम सर्स्वति च पुष्पदानमनन्तरम् । 
अक्षतं चारिष्टं चाङि्वत्यक्षत।श्रविपादमेद् ॥' 
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अक्षय्यं .ख ततः कुय्याहेवपूवं विषानतः। 

दष्ठयेव नित्यं तस्कु्यान् चतुथ्या कदायन ॥ 

श्र्थनाघ्चु प्रतिप्रोक्ते सवास्वेव दिजो्मेः 
पदिभान्तर्हितान्विण्डान् सिञ्जेदु तानपात्र्त् ॥ 

ध्ार्धनासु भरोक्षितमिस्यादिप्रतिभोके अस्तु सुभोक्षिवनित्युत्तरिते 
खलति अ्धपाज्ल्म्बन्थिपवित्राच्छादितासपिण्डान् “ऊज दहस्ती"रि 

श्यनेन शओचदत्यथः 
युग्मानेव स्वस्तिवाष्यानङ्कष्ठप्रहणं सदा । 
हृत्वा शुवेस्व विप्रस्य भरगम्याच्चवजेसतः ॥ 

धुवं ग्पङ्किपुखेस्यः। ° 

प्रारमुखास्स्वथ वे दमाग्दधात््षोरावनेजनमिति ॥ = 
इदमवमनेजन विपरहस्ते जरस्थानं क्षीरदानमत्रमिति, क्षीरस्फं- 

छाविशयाथैमिति शूरपाणिः । 
शातातप 

. नान्दभुखास्तु पितरस्तुप्यम्तामिति वाययेव् । अत्राभ्योऽपि 
विशेषः कोत्यायनेना्ः। 

आगनेषु च द्रेषु भायमामनूप पूर्ववत् । 
धपः क्षिपन् सुखदे रोऽवनेनिक्ष्वति निस्तिखाः ॥ 

निस्तिला इस्यस्माद्विश्चेषणात्छयवाः काय इत्यथः । तिला वथः 
विधाना 

द्वितीयं च तूतीय घ मभ्यदेश्चच्रशश्चयोः। 

पू्थात्रेषु दमेषु कमसुरे पितृन् दममध्यमागे पितामहान् दमी 

नरेशे प्रपितामह्ानिध्यथः। 
मातामहप्रभतीस्तु एतेषामेव व।मतः। 
डरो चरदानेन पिण्डानामुचरोखरः 
मवेद् धश्च करणादधरः भाद्धकपदु । 
तस्माष्ठद्ेषु सर्वेषु बूदधिमत्स्वितरेषु च ॥ 
भूखमध्याप्रदेशेषु रंषत्लक्ताश्च निर्वपेत् । 
गम्बादीन्निद्िपेस्तुभ्णा तत आखमयेदु दिजन्॥ 

पिष्डनासुं्रोत्तरदनेनन्धरागपवगप्रदानेन, यज्जमान उत्तरोत्तरो भवेद् 
भिक्भ्योऽचिष्ठो भवेत । पिष्डानामभःकरणात्ज्यल्वगपदनैदानात् 



६०६. वीरिमित्रोदयस्य आदभकापे- 

भधरो-तण्िः पा्पीयान्मषेदिष्यथः । इषत्वकतान्-दंषत्परस्परं छभ्नान्। 
तृष्णीमितिष्िण्डे गन्धादिदाने मन््रनिब्र्तिः। अन्यत्र बद्धेधादाति 
रिक्ते भद्ध यवरादिद्याच्िश्दहितो विधि; दक्षिणाभ्रवणोदेश्चो 
दक्षिणामिमुलो यजमानः दक्षिणाप्राः कुशाः । बदिश्राद्धे तु यवस. 
दिवो विधिः । पराक्प्रवणादिरंशः। पाङ्पुख उदङ्मुखो धा यजमा. 
नः । प्रागग्राः कुशाः । “मावामहभ्रभूतौस्तु पतेवमेष वामत" शत्यत्र 
यजमानस्य प्राङ्मुखत्वे पित्पिण्डानां षामतो दक्षिणस्यां हिचि 
भावामहादिपिण्डाः । तेन प्रादक्षिणोपचारोऽबुशृ्टीवो भवति । 
धदोदङ्मुखो यजमानो ददाति तका पिवुषिष्डानां भराग्डिशि मादा. 
भहादीनां पिण्डदानम् । तत्रपि पिवृपि्डानां प्राण्दिगेव धामो 
भागः । एव सति तत्रापि प्रदक्षिणसमुपचरोऽवुगर्छीतो भवति । घत 
पव पिण्डदाने पितृणां ध्यानप्रस्ताव । 

आतमाभिमुखमासनि शानसुदरा निरायुषाः। 
घसवः पितरो लेया र्दरास्तज्न पितामहाः ॥ 
पितुः पितामहाः पोका आदिल्या बर्हिषि स्थताः । 

शति षाक्याशाङ्पुलस्थस्य कन्तुराभिपुस्येनोपविष्ठानां पितणां 
दक्िणादिगेव वामभागा मवत्ति । पवसुदङ्मुखस्य कत्तुरामिभुख्ये- 
भोपविष्टानां पृ्ेदिगेके वाममागो भवति । तेन पिदृपिष्डेभ्यो क्षि. 
जदिदयेव मातामह पिण्डदानमिति । 
वथा घ एव~ 

अक्षथ्योदकद्।नं च भवेदानवदिष्यते । 
षष्ठयैव तियं तत्छुयान्न चतुथ्यौ कदाचन ॥ 
प्रपित।महसश्ाश्च नान्दीपुख्यश्च मातर । 
भातामह्यः पितामहः प्रमातामह्य पव च ॥ 
मातामहेभ्यश्च तथा नान्दीवत्क्रभ्य रव हि । 
प्रमातामहस्सह्ेभ्यो मवद्धिश्च स्वधोच्यताम् ॥ 
अस्तु स्वधेति ते त च जद्पन्ति प्रहसन्ति घ । 
विदवेदेवाश्च भ्रायम्तामिति हाता बरक्ीति तान् ॥ 
प्रीता मन्तु ते तं च वदन्ति मधुराक्षरम् । 
त्यमूषु वाजिनमिति पटस्तांश्च विस्तजेयेत् ॥ -. -.. 

भ्ेदानवदिति भ्येष्टो तरक रत्वातिदेयायों न त तन््तानिदृत्य्थं! 4 



एदधिभाद्धनिरूपणम् । ३०९ 

अर्चैऽक्षथ्योदके चव पिण्डदानेऽवनेजने । 

तस्त्रस्य विनिवुत्ति, स्यात्श्वधा्राचन एव च| 

इस्यनेनैष प्राप्ष्ाव् । 
प्रचेताः 

| प्राङ्मुखो देवतीर्थेन बृद्धो परिचरेत्पितृन् । 

सष्येतषोपनीतेन क्षिप्रं विप्रािसजनम् ॥ 

किप्रभित्यतः पावैणवत् न सूर्यास्ते प्रतीक्षेतति । स्वधेस्यत्राषि 
स्थाद् शण्द्ः प्रयोज्यः, न स्वधति। न स्वधा प्रयुञ्जतः" शति कात्या. 

यनधचनात् । शृरपाणिस्तु स्वधेति शाखामेद्म्यवास्थतामत्वाह । 

य[वा]त्तु बहुषु कदुत्यायनादवलायनगानलाचुक्तषुजद् बहुषु 

स्मातवचनेषु च स्वधाशब्दस्य निषिद्धत्वाद्धिवायं धद्धातभ्यमिति । 

ब्रह्मपुराण । 
दराक्चामलछकमृ लानि यवाश्चाथ नेषेद्येत् । 

तान्येव दक्षिणाय तु ददाद्धिपषु सवदा ॥ 

इत्यन्न यथानां तिलार्थैऽपि दानं मक्षणां दक्तिणार्येऽपि दिं 

परचद्धं तथथायोगं शषटश्पेण स्वरूपेभेव वा विधेयम्। दाथिबदराक्ष 

तमिशाः पिण्डा इत्यत्रापि भक्षताच्ववाः। “अक्षताश्च यवाः भोका 

शद्धा धाना भवन्ति ते” दति वाक्यात् तन्यव दक्षिणाथमित्यत्र व्रा 

क्षामङकादीनां दक्षिणार्थं विधानादनयोपदेरिक्या दक्षिणयातिदे- 

खिकया दक्षिणाया निद्त्तिः। अन्योऽपि विशषः। 

षद्कह-- 
शुभाय प्रथमान्तेन बृद्धो सङ्कस्पमाशरेत् । 

| न षष्ठया यदि वा कुयान्महादाषोऽभमिज्ञायते । 
तषी । 

अनस्मख्छष्दवुद्ानामरूपाणामगोत्रेणाम् । 
` अनानल्नां चातिटाचेश्च न्दौधाद्ं न सथ्यषत् । 

बहुचकारिशा च। 

लस्वस्धनामङूपाणि वजेकेदन्न कमेनि । इति । 
अत्र च यद्यपि नामगोन्रणां वजेनमुकं तत्त “गोत्रनामाभमि 

शमचछय पिनृनचै प्रदापये""दितिकात्यायनवचनेन विषदं, तथापि शा. 
कामेदग्यवस्थितं खदविरुदमेवेति । भरयागप।रिजति त॒ श्युमाथ प्रथ, 

म्विन वयौ छड्क्पमा चरत् इ्युपक्रस्य भनस्मच्छन्दानानिध्य्र्गोत्र 



११० वीरमित्रोदयस् नादपहकाे- 

गामादिनिषेधः सहूर्पधाद्धे छ्पिण्डके तु तज्निदेधो नास्तीद्युखम् । 
यश्च इृदविषटेशेक्त । . 

मान्दीमुख विषाहे च भपितामहपूर्वक्य् | 
नाम सङ्कीरवेदिद्वानन्यत्र पिदुपुषेकम् ॥ इति 

स्मत्यथषरे च~ 
` ` इखमुख्यास्तु पिवरो इखिभाखेषु युञ्जत श्वि। 

` तणश्छांख।म्तरविषयम् । काश्यायने तु नान्दीमुलाः पितरु पिता. 
महाः प्रपितामहा शत्युक्तेः पिषुभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामरेभ्य इति 
बह चपरोशि्टाकेशादवलायनावीनामाचरोम्येनेव विधानादनुर 
क्रम पव । 

, नु भाद्वलायनभ्यतिरेखनां स्ववार्बनुरोपक्रम पवं आव. . 
छयनानमेक्ष केवल भआातिरोस्यक्रमः "नाग्दीमुल् विषीद चति 
वाक्यात् । श्दं हि बुदवसिद्ठवाकयम।दवलायनविषयक्मेष--धवा 
चिष्ठं बहुयैरेव "दति दोकाधिकरणे वार्सिककरिर्कल्वात्, "मातां 
वितामष्टी वेध” इत्यादवटायनवचनं तु न क्रमपरं किन्तु पदार्थसान्र 
परम्। न च वालि प्रपितामहपूवेकाटोक्स्या तत् िदेवत्यमात्रे भावि 
छोस्यविधानपस्तु न माजाङितिके न वा मातामहादिचिक् शति वाष्य 
म् । हस्योपलक्षणत्वेन वगेत्रयेऽपि भातिरोम्यविधानस्योचितत्वात् । 
तस्माष्िख नान्दीभुख विवाहे च भाद्वद्धायनानां ्रतिरोपक्रमं 

माता पितामही चव सस्पुश्या प्रपितामही । 
पि्रादयद्मयश्चेव मातुः पित्रादयद्लयः। 
पते नवाभनीवाः स्युः पितरोऽभ्युदये दिजः ॥ 

्यासलायना्ावेवथने, तथा नन्दोभुलाः पितर दं धोध्वै 

पितामहाः प्रपितौमहदा इति यथालिङ्गमश्यदानं पितरः प्रीयश्तामि 
ह्यपां भतिप्रहणं वि्तजेनं च, एवमुत्तरयोः पितामहग्रपितामरहयोरि. 
त्यादवलछायनगुक्यपरिशिष्, | 

शोमकयेऽपि-- ` 
कतरद् तेऽ्ध्वमिस्येष पितुनामपदादिकः । 
पितम्ायेिपरेभ्यो दस्वाचं च यथा पुरा। 
भपितामहशाध्द्ादिनिक केऽध्येनितीरयेद् ॥ ` 

श्याईवकायनशासाप्रचसेकाददकायनादिजाश्वष्ु प्रतीलोः. यो, 



इतुढोमंना स्तस्य वादेव यनेरग्तरङगस्वेनाङ्गो कायत्वात् । न वाशि 
छस्य, दस्य वहिशङ्गरवात् । मतदयाथवणानां शासाविशेके चरा" 
तिडोस्यक्रमस्य परस्यक्षपटितश्वात् । विषयो वाहकः कमर शत 

| ध्येयम् । ॐ ५ ५ ५ (4 
यश्चो  वातिष्ठं बहवेरेषेति शोलाकाधिदरणे वासिककारे. 

. णो्म्निति, लदपि, तत्रल्यपवपक्षपूखकं न तिखान्तसुरकं । तथा च 
प्स वात्तिकं तथ्चथा गोतमीवे गोभिकोये, छान्दोभ्वेरेव वारेषु 
हवे. वासिष्ठ वहयः, शाडुगलखितोकत वाजसनेयेामः, . लापर्तम्व 
वो धायिनोये ततिराथरेव व्रतिपन्च इर्येव तत्र॒ तजर शुद्य्रन्यध्वत्र 
स्थार्युपगमादिदशानादयारयेतष्ये, कि ताति तवात प्रमाणानि, 
हतं सधाणि सवं्वामिति । 

कि तावत्प्रतिषसभ्यं व्यवस्थवति पठतः । 
गहाम्यत्र स्थितास्रिङ्गाटङ्गवन्यत्रातुमोयते ॥ 

५८अचुमानाद्यवस्थाः इति पृवपक्षदुत्र भनुमानंजलन्गपर "भाथा. 
रारमकाद्खिङ्गा हिद्धिनो विधप्रातवधो अनुमोयमनो ददिषयववा 
जुमातभ्याित्वादेना पवपक्षमुकश्वा “याप वा सवधम; स्थात्” हत्व 
नेन शक्तमात्राधिकारेष्वादाजा राजसुयन, वद्यो वदयल्तामनत्या 
दिवस्कत्तष्यावसकविदाषणामावाव , तलदाखाराणामयुष सभ्य 
चयाङतिध्ाष्यतवदान्चिणास्यत्वादिजानवखनत्वायावाश्च गृद्यवघमव्ः 
भ्रनिवदधम्ाणामपि सवधमत्थामति ह सिदाम्त वासतिकम् । तेन 
वासिष्ठं बहचेरेवेति पटितवात्तिको नदं वक्तु क्षप्रते। यश्ोलं 
भप्राता पितामहो चथ, दत्य स करमचिथः, किन्तु पदाथमात्र त. 
दपि न सारु, पाडश्वावि क्रमनियामकत्वमुक्त “करमेण वा नियम्येत 
इत्यत्राधिकरणे । समिधा यजति, तनूनपातं यञ्जतौति कपे पडि 
तानां यागानामनियमेनावुष्ठानमुत पाठक्रमणवि . धुर्वथयोरभाव।. 
त्पाठक्रमस्याविधायकरवादिधानां ख पदाथमान्रपववक्चानाद नियम 
इति पृषपक्चयि्वा रादान्तितं । ू 

यथापाठटमञष्ठानं तथव प्रातिधाततितः 
स्युतिप्रयोगवेलायां वाक्यरेव च कपमणाम् ॥ इति । 

, यथापाठं क्रियमाणं स्मरणं विहितक्रमे भवतीति पाटा्मस्य 
बरषत्वम् । न च प्रति्लोमक्रम जोपदेदिक दति बाध्यम् । "वते न. 



३१९ वीरमित्रोदमस्य भादधपरके- 

वाचचनीयाः स्युः पितरो $भ्युदये दिजः" शस्यभ्युदयपुरस्कारेणादणो. 
मक्रमश्याष्योपदेशिकरवात् । न हीतोऽयिकमप्यस्ति शङ्काम्तरसुपदे. 
हास्य, चव लति यदा पित्रादितिके प्रातेरोभ्यक्रमो निरस्तः तदा 
के कथाधपरस्मिन्वर्गद्टपे। अत एव प्रयोगपारिज्ञातकारेण धनु. 
होमक्रमाध्चयण छतम् । यद्व "नान्दीमुख विषादे अ इति विषा, 
हेऽपि धातिलोम्यविधानं वकु वस्लगच्रोद्धवाममुष्य [पपोश्रोमपुष्य] 
पोत्रीमसुष्यपु्ों च वलिष्ठगोत्रादवायामुष्य पो्ायापुष्यपोन्रायासु 
व्यवु्रायेध्थादि. परिशिषटाक्तभवस्यादवलायनपरमिति सिचो विषहे 
अरविदोगक्रम शत। नख 

वुत्राथास्य च पात्राय नच्तररसथामुकगोच्रणे । 9 
इति कारिकाक्तानुखामक्रमण स बाधित इति वाच्यम् । वरिशि, 

एस्याषत्वनाधु नेक क तकारेकथा बाधायोगात् | 
कात्यायनः । नि = 

असषङृद्ानि कमाण क्रियिरन् कमकारिमिः। 
व्रतिप्रयागं(१) नेव स्युमावरः श्राद्धमेव च । 

कमाषूलावापि कुत्र धाद काय कुतर नेत्युक तेनेव - 
आधाने होमयोश्चव वेश्वदेवे तथेव च । 
बलिकर्मणि दश च पोणमास तथव च ॥ 
(शोनधयद च यज्ञश्चा वदन्त्यव मनाषणः। 
पकमेव भवेच्ट्ाद्धमेतेषु न पृथक् पृथक् ॥ 

` एतेषु प्रतिश्रयां नावत्तत, पतद्धिक्न तु सोमयागादो प्रतिव्रसो 
गप्ाव सत एष । कथिदादावपि अादनिषधः । 

नाघकासु मवेच्छादं न थद धाचमिष्यते। 
न सोष्यन्तीज्ञातकमेप्रोषितागतकमंस्ु। 

विषाहादिः क्ममगणो य उक्तो. 
गर्भाधानं शुश्रमो यस्य चान्ते । 

विषाहादादकमवान्र कुयात् | 

छ्रां नादो कमणः कर्मणः स्याद् ॥ 
धरवोषि धाद्धमक स्यात् गोनिष्कमप्रवेरायोः। 

{ १.) नैता स्युरिति मयुञ्ोद् इतः १।८६। 

.( ९ ) सवमह, भप्रहायभ्िरिय्यः । , 



बृदिभादनिरूपणम् । ११२ 

न भां युञ्वते कले प्रथमे पुषिकमंणि॥ 
इरामियोगादिषु तु षट्र्सु कमं पथस् पृथम् । 
भतिश्रथोगमन्येषामादामेकं तु कारयेत् । 
वुहरपन्र्चुवपदयुस्वस्त्यथ परिविष्यतोः 
सुर्ब्ोः कमेणी ये तु वथोः भद्ध न विधते ॥ 
न दशा प्रन्थिके नेव विषवदष्टक्मंणि । 
इमिदषटचिकिर्तार्या नैव शदषु विद्यते । 
गणशः क्रियमाणेषु मावुभ्यः पूजने सत् ॥ 

लहदेव भवेच्छरायमादो न पृथगादिषु। 
थत्र यत्र भवेष्छरोयं तत्र तत्र तु मातरः ॥ 

भदक्दितिन्प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं च यानि क्रिथम्त व. 

दवदेववलिकपददापणमासश्रावण्यादानि तषु व्रथमप्रयोग पव भारं 
मातपूजा च, पत्यण्डं येन पद्युयागादि क्रियते तेनापि धरथमप्रवोग 
एव भाद काये । आधाने च “वसन्ते ब्राह्मणो ऽग्नीनादधोत "हत्वा. 
दिनोक्ते । होमयोः-लायप्रातर्दो मयोः । सोष्यन््वा आसन्नप्रसवावाः 
वध्वाः चुखप्रसवायं सोष्यन्तोमस्युवेस्वादिना दोमादिक्मोशं गो" 
भिढेन तत्र, तथा त्रीहियवपिष्धन कुमारिह्कामाजनास्ये जातकमणि, 
तथा प्रोषितागतकमणि-प्रवासादेस्य^परोष्येर्य गृदालुपतिष्ठत, “पुत्र इरा 
अपती"व्यादिके कुमारमूदामिघ्राणादिक ख गोभिलोके, न भवती 
स्यथः । विवाहादिरिति=(१)समनीयचरह्ामगुहप्रवशवानारोदणच तुष्य 
धामण्वरणाक्षमङ्गसतमाघानाथदहोमचतुथोहामानामादिशम्देन प्रहणे, 
पु विवाहादिभमोधानाम्तक्मसु सकृदेव भारं कायम् । प्रदोष इति । 
गोनिःखरणप्रवेशानकमणोगोभिलेकवोखमयतन्ेगेक भाखम् । तथा 
गवां वुष्टिकमश्रये गोभिलोक्ते परथते पुषटिकमणि, धां न क्ष्यम् । 
हलमियोगादिडु-दरस्वामिमुखेन योगः । पक्ष धान्येषु सीतायद्ः, 
® एक्तजमध्ये खरयश्ः, प्रवपनं, प्रवण, चान्वच्छदने, पयोणं धाम्वा 
नां शुहगमने, पषु हलामियोगादिषर्रु कमसु पकेककमेणि पथ 
एथक् प्रतिप्रयोगे धाद्धं कायम । अन्येषां धावणाकमोदानामादायेकं 
भाख कायम् । बदलत्रतिन्वदतत्रनहस्त्यदथादिणकषुपशवः-भजाष्यादय) 
नेषां स्वसर्यथम् । परिविष्यतेऽव्परिविष्यमाणयोः सूर्यण्ठोयं कर्मणी गो. 

( १ ) खमशनीयेति श्राद्धतस्वे पाठः । | 
४० बो० पिर 



४१४ वीरमित्रोदयस्य भराद्धषकषे- 

भिढप्रोकते तयोः भाद न कायम् । यथा गोभिलः । 
बृष्षं इवेति पञ्चवे इति प्रते द्वितीयया आदिष्व परिविध्यमाणे 

सक्षततण्डुंान् जुहुयात् › बृहत्पत्रस्वस्त्ययनकमः वतायया शन्तु 

प्रलमिति तण्डुलान्डयुद पशयुस्वस्स्ययनकाम इति । 
त दशप्रन्थिक ईतिन्प्रतिभये ध्वनि वसख्जदशायां ब्रस्थीन्वपादुपेत्य 

धसनवतः स्वाहाकारान्ताभिममेषीन मरिभ्यसीति, विषवत। दश्मन्नि 
रभ्युक्चषयेव् हतस्तु अश्चिणा कृमिरिति ®मिमन्त दे शमङ्धिरभ्युक्षयेः 
दिति गोभिरोक्छकमन्रये । नेव रेषष्विति। धहणीवश्छुस्विगादीनां ण. 
चाषविष्टरमधुपकदानादिषु भद नासत । गणश इति । यथा यज्ज" 
नीयेऽईनि नवयशवारतुमनोयद्ा श्च यष समुदायेन क्रियमाणेषु 
पावि पूजा भद्ध च सदेव गणको न कपायुलारेणेति श्रल्पाणि; 
भ्रयोगपारिजति तु गणशा श्यस्य भ्याख्या पव छत), देशाग्तर्गतस्य 
विरकालादश्चयमाणसद्धावस्य सूत इति बुध्या पुत्रादिना हतौरदेहि- 
क्षस्य पुतरागतस्य यानि पुनजातकमोदीनि सस्कारकप्राणि क्रिवन्ते । 
तथोपनयनात्प्राक स्वस्वकाठे कथञ्चिदकतचो रकुपयन्तसस्कारस्थ 
यानि जातकमादहीनि उपनयनकारे सम्भूय क्रियम्ते तेषु गणशः 
सम्भूय क्रियमाणेषु जातिकमोदिसस्करेषु मात्रादिपृज्ञायां नानो 
आस्य च सछसन्त्रेण प्रथमं क्रियमाणस्य संस्कारकमेण मदौ 
अनुष्ठान न पृथगदिषु नास्या संस्कारकमणामादिष्विति । गङ्ग 
वङ्गकारुङ्धेषु तीथयात्रां विना गमने कमेनाशाजटस्पर्चादौ चप्राः 
यश्चित्ततया पुनः संस्काराणां युगपदनुष्ठानम्। आदो मातुपूज्ञा भच 
ख सहेदेवेत्यपरे । यत्र कत्रेति। भाद्निषधाऽष्टकदि तत्र मवुपूजा 

निषेधोऽपीति वचनार्थः । भन्न स्चिरन्निवां वेदवदेवमादो कुयात् । 
उकं च- 

स्यृतिषङ्कदे । 
बुखावादो क्षये चान्ते दृश मध्ये पहाट्ये। 
अकान्तषघु च कत्तव्य वद्वद्त्र चतुविचम्॥ | 

इति वचनात् ये वामद्र दषयन्ति स्वधाभिरिति कथञ्जिष्ि 
ङ्द शानादपि शृदिभाद्धात्तर वेद्वदेऽनिषेधात्। शिश मपि बहवो 

~+ > = 4००४4, 9 

दावारदशेनाञ्टराडापपूवमेष कचेभ्यमिति । ० 



वामान्यहृष्णपक्षश्रादनिरूपणम् । ११५ 

हेमद्ठौ तु । 
शेषयल्लमनुङ्ाव्य वेदवदेष क्रियां ततः 
भाद्धाहि भाखगेषण वेश्वदेषं समाचरेत् ॥ 

इति बृद्धिभाद्ग्रयोगे छिक्ितचतुर्विंशतिवथनाच्छ्द्धान्ते करै 
ध्यत यद्यपि प्रतीयते तथाप्यत्र वाक्ये भाहि सामन्यन भा 

उप्रहणास्प्रठतिभूत पव भवे वेदवदेवस्यान्ते कततव्यता न बृद्याद्।। 
नु षृचिभा्धेऽपि विष्ृतिरूपत्वेन प्राृतेतिकत्तव्यताविदेश्ा- 

कपि वैदवदेवस्यान्ते कत्तत्यत। प्रापिरपि पुनः पृष्ठलन्नेवेति चव । 
सत्यम् । यद्यत्र इदावादाविति वचनं न स्यात् । तेनोपदेशप्राषदेया 
दप्यादविष स इति ० अत्रायं चिष्टाचारोऽष्यनुक्लन्धय इति" 
बृद्धिभादे च तदङ्ग(तिङतपंण न कत्तन्यमेष्। 

ˆ बृद्िभ्राद्धे खपिण्डे च प्रेतश्चाद्ध च मासिके ॥ 
सवत्सरविमोके च न कुयात् तिकुतपेणम् । 

इति वृहभारवीये निषेधात् । नान्दीश्राद्ध ब्ाह्मणामाव माह -~ 
 वृदधवशिष्टः। 

` पावृ्रद्धे तु विप्राणामलामे पूजयेष्पि। | 
पतिपुज्रान्विता मभ्या योषितोऽषटो सुदान्विताः ॥ हति । ' ` 

पश्चप्राह्मणपक्षो भविष्ये । 
नाम्दीसुलान्समुदिश्य पितन् पञ्चद्धिजो तमान् । 
भोजय्ठििवर्प्रान्नो बदधिभद्धे प्रदक्षिणम् ॥ 

बुद्धिधाद्धाकरणे च प्रत्यवायो इद्ध श्चातातपेनोक्तः। 
बद्धौ नरतापताये वे पितरो युहमो्िभिः॥ 
तद्ानमफरं सवमाुरो विधिरेव स॥ ईति । शत्यभ्युदयिष्म् । 

् भथ सामान्यकृष्णपक्षप्र म् । 
लैन्र शद्यायनः । 

अपरपक्षे भादधं $्वीतोभ्वं वा चतुथ्याः | 
वच्च सहदे न तु प्रतितिथ्यावत्तेते । “अद्वयुकहृष्णपक्षे तु 

भाद कायं दिने दिने" इतिषद्ीप्साया अन्नवणात् । वसन्ते ज्योति 
हिमधवत् । तेने प्रतिपदादिष्शाभ्ताञ्चु तिथिषु मध्ये यस्थांकस्यां 
चितिथो भाद कायम् । फटविशषकामनायां तु पञ्चमीपरथूति यस्यां 
कस्यां चित्, ततोऽपि विशेषकामनायां दशमीप्रथति, ठतोऽ$मि 



४१४ वीरामित्रोद्थस्पं भाद्धकषे- 

विद्चबक्ामनाचाममावास्याचाम् । भत पव- 
कात्यायनः । 
ऊद वा चतु्याः। 

मञुरपि । 
हृष्णपश्चे दशम्यादौ वजेयिस्वा वतुरकीम्। 

निगमो [ अ ३ दरो ६७६ ] 
अपरपक्षे यदहः सम्पथते अपमरवास्यवा्या विशषेण। 

दवं च निगमवचनेकवाक्यतया मवुकात्यायनोक्ताषपि पक्षौ 
फखविदषार्था) न तु अदुकद्पभूतो देयौ । पते पक्षाः निर्चिकचि. 
धया; । खाभ्निकस्य तु भमावास्वमेव "न दतेन विना धामा 
ता्न्धिंजम्मन,' इति मनुवचनात् । तदा चामावास्याभादस्य तस्य 
ख तन्त्रेण खिद्धिः। प्रतिपद्ादिपक्षेषु बतुदैशीवजेनं नम्दादिवर्जनं 
ख [न]कयेम्। 

नभस्यस्यापरे पक्षे भादधं कायं दिने दिने। 
नेव नन्दादि वञ्यं स्येव चञ्या चतुदंश्ची ॥ 

दति माद्रपदापरपक्षे तद्वजनविषेधात् , (मन्यत्र तद्वजेनप्रती, 
वे; ॥ नन्दादिकं च- 
नारदयहितामाम् । 

न नन्दास्ु भूगोषोरे रोहिण्यां च व्रिजन्मघु। 
रेवत्यां च मघायां च कुयोदापरपशक्षिकम् ॥ 

नन्दाञ्प्रतिपत्वष्ट्येका दर्यः । त्रिजन्मनि=भआददशवेक)नविश्ानि। 
यदुपि 
॥ मानो ममे प्रयोदद्यां नन्दाभूशुमघाञ्जु च । 

पिण्डदानं सुद। स्नानं न कुयोसिङतपेणम् ॥ 
इति स्भूत्वम्तरे पिण्डदाननिषेधवखनं तदपि, भाद्धोपङक्षणा. 

थम् । इति सामान्यकष्णपक्षशराद्निणेयः । 
भथ महाख्यश्रादम् । 

तत्र शाय्यायनिः । ८ 
नमस्यस्यापरे पक्षे तिथिषोडशकस्तु यः। 
कम्यागतान्वितश्येर्स्य।त्ल कालः भाद्धकमौनि ॥ 

भत्र देवता उक्ताश्वुरविंशतिमते । | 

(१ बहनमहाखयादातितय्ेः । 



भद्रापरपत्तीयभाद्मेदनिरूपणभ्। २६५ 

क्षयां वजजयिष्वा तु सीणां नारित पृथम्विधिः ॥ ; 
केचिदिच्छन्ति नारीणां एथकष् भां द्विजोखम४। 
भावा्वंगुदशिष्येभ्यः खलिह्ठातिभ्य पव च ॥ 
सरवैम्यश्च पितृभ्यश्च तर्पत्नीभ्यस्तयेव च । 
पिण्डानेभ्यस्सदा ददयात्पृथक् भाद्रपदे विजः ॥ 

अश क्षयाहं वञ्जयित्वेत्यनेन षड्देवस्यसुकम्। उ्रद्धंन वाद. 
शवैवस्यमुकतम्। आचवेत्यादिना स्वैदेवत्थम्। मन्या भपि देवता 

हेमष्रौ एराणन्तरे । 
उपाध्यायगुरुद्वभपिवृभ्याचायेमातुखाः । 
दवश्युर्रातृतत्फुनपुत्रत्विकशिष्यपाषकाः ॥ 
भमिनीस्वामिदुहिवुजामातृभगिनीद्ुताः। 
पितरो पितृपज्लीनां पितुमातुश्च या स्वसा । 
ससिद्रष्यदशिष्वाधास्तीयं चेष महाद्ये ॥ इति 1 

पितृपल्मःन्छपन्ञमातरः । 

धर्मस्तु नवदेवत्यमाद- 
महाबये गयाभरद्धे शद्धो चाम्बष्टकाघचु च । 
भवदे वत्यमत्रष्ट शष भाट्पुदष वितः ॥ रति > शेषं षार्पुरष विदुः ॥ हति । ` 

छागः । 
क्षयाहे केषठाः कायः धुचावादौ प्रकीतिताः। 
स्वेत्ेव तु मध्यस्था नान्त्याः कायौस्तु मातरः ॥ 

पर्वज-महाङयादाविति हेमदिः। 
स्ेदेवत्यपल्ते पावणेकोदिष्भ्यषस्थोक्ता- 

जातृक्येन । र 
खपिष्डीकरणाहृष्वं पित्रोरेव हि पार्बणम् । 
पितुम्यघ्नात्मातृणामेकोददिष्टं सदैव हि ॥ इति । 

मतरभपक्ञमातरः । | 
पित्रोरेव हीतिन्पिवुभ्रहणं मातामहस्याष्युपलक्षकम 1 ` 

पावेनेकोदिष्टानां पौौपयमाद ~ . 
मरीचि; । | 

 बद्ोकत् मवेवातामेकोददिष्टं ख पार्वणप्। 
`. षावेणं त्वभिनिवेत्ये पकोदिष्टं समापयेत् ॥ 



हध्टं ` वपीरमितेदेयस्य भद्धपकाकै- 

सअश्राज्रपाकस्तन्त्रेण । 
महालये गवाभाखे यताुमां क्षयेऽहनि। 
त्तरेण अपणं कत्वा भाद कुयोस्प्रथर् पथक् ॥ 

हति पुरुह्त्योकतेः । 

भत्र विदषेदेव। धुरिखोचनसंहक।ः । 
` ५अपि कन्यागते सूरये काम्ये च धुरिखोचनौ, इत्यदिपुराणाव । 

~~ ; इति भद्रपदपक्षश्नादधनिणयः। । 
अहिमिभ्पक्षे भरण्यां धाद्धमुक्तम् । 

मस्स्य- 
भरणी पिदृपक्चे तु पष्टती परिकीत्तिता। 
अस्यां येन छत भासं ल गयाभादहृद्भषेद् । . 

इति भरणीक्राद्धम् | 

अत्रापरपक्ष चरयोददयां भादधं कावम् । 
अपि जयेत सोऽस्माकं कुले कथिन्नरोसमः 
प्राषुट्काटेऽसितिपक्षे अयोद्दयां सम्राहितः। 
मधुष्टुतन यः भाद्धं पायत्तेन समाचरेत् ॥ 

इति बिष्ण॒कतेः । 
वथा मघास्वपि-- 

मधुमां तेश्च शाकेश्च पयक्ता पायसेन च । 
पष नो दास्यति श्राद्धं वषु च मघाञ्ुच॥ 

इति बलिष्ठः । उभययोगे प्राशस्स्यमुक्त- 
विष्णुषमोत्रे। 

मधायुक्ता च तत्रापि शस्ता राजंखयेवशी । इति । 
व्राष्यास्वेतस्मदिष वाक्यात्- 

प्रौष्ठपद्यामतीतायां मघायुकां प्रयोदश्चीम् । 
पाप्य भाद्धं हि कत्तव्यं मश्चना पायसेन च ॥ 

इति षङ्गवचनाच्च मघायुक्छन्रयेददयां भद्धमाहुः। 
व्रथोदशीभारः चेकवगेस्यन काव, 

भद्ध नैकस्य वर्गस्य भरयोदद्यामुपकरमेव् । 
म तुप्तास्तिश्र ये यस्व प्रजा हिति वस्यते॥ 

ति कण्णानिनिषयनात् । एक्वांस्य=पिवुमादवगंस्य । जिन्त भा 
कामहवनेस्यापि कायम् । पकवगेमावपरातिश्च ` च्रमाद्त्वखायनयू- 



रसादि हतवदुदंशलीभाद्निशूपणम् । ३१९ 

शद्धेति क्ेय | 
पिवुष्यादौनामपि पावैणमेव कायेमित्यन्ये। `` 

पतश्चापिण्डक कायम्। 
अथनदितीये धां विषुवद्धितये तथा । 
युगादिषु च स्स पिण्डनिर्वपणाहते ॥ 

ति पुक्तस््योक्ते, 
। महाङखयत्रयोक्दयां पिण्डनिवपण दिज्ञः। 

ससखन्तानो नेव कुयाज्गिस्यं ते कवयो विदुः ॥ 
इति बहत्पराशरेक्तेश्च । अत्र विभागाहिपनक्षे महाकयक्ारं वश्व 

तका सपिषण्डमेध, व्रयोदश्मीभाये पिण्डपयुदासस्य तत्वात् । के 
ब्रयोदशीधायं त्वपिण्डमेवेति ध्येयम् । एतच्च पुत्रवतुदहस्थ, 
ष्यतिरिकतेन कायम् । 
॥ ५श्रयोददयां तु वै शाद न कुयात्पुत्रवान्यही"'तिकषलनात्। 
ई 

छुष्णपन्षे ्रथोदश्यां यः भद्ध कुर्ते नरः । 
पञ्चरवं तस्य जानीयाज्ज्ये्ठपुत्रस्य निशितम् ॥ 

ति श्योतिद्हस्पतिना निषेधः छतः, स त्रयोदश्यां बहुपुशो बहु 
मिश्रो दशनीयापश्यो युषमारिणस्तु मन्ती"ति गपत्तम्बेन चरथो 
शीधादडस्य युषमारित्ववोषोकतेः काम्यशाचविषय उपलंदशेष्यः, 
पकवगेयज्ञनविषयो धा सपिष्डश्न। विषयो धा पुत्रवदुगुदस्थकन् 
कभादधविषयो वेति देमद्िः । 

भय शज्नहतचतुदश्चीनिणयः । 
तत्र मरीचिः। 

(१)विषस्पश्वापद्ारितियगत्राक्यणघातिनाम्। 
चतुदेश्यां करियाः कायां भभ्येषां तु विगदिता ॥ इति। 

विषादिभिन्नाह्यणाम्त्ांतो येषां ते इति विग्रहः, ते)न तु ताने 
हमभ्तीति, विषये [विषादो] भक्तम्भवात् , “तेषा ये ब्राह्मणैरेव" इति। 
ब्ह्मपुराणाच्च । नागरे-~ 

भपस्त्युमवेधेषां दाख्सृत्युरथापिवा। ` --- ~ 
उपलर्गसरतानां च विषदूत्युसुपेयुगम्। ` 
वह्धिना च प्रदग्धानां जलम्युमुवेयुषाम् ॥ ` 

( १ ) बिषदजञदवापषाहितियगृ्ाक्षणषातिनामितयन्यन् पाठः । ˆ 



३९९ वीरीमत्रोदयस्य श्रादपकाषे- 

छर्पष्यान्रहतानां च श्ङ्गेरुह्म्धनेरपि । 
भआद्धं वेषां परकलेध्यं चतुदभ्वां नराधिप ॥ 

आद्षेयपुराणे-+ 
युषानः पितरो यस्थ सुता दासेषा वा इताः । 
तेन कायं चतुदेदयां तेषां वृद्धिमभीष्ठता ॥ इ्ति। 

युवत्वं च षोडशाववोद्ष्वं त्रिशदुषेपयेन्तमिति शरादकलः । यज्ञ. 
भूतथुद्यादिमिमरणमुपवगभरणम् । 
प्रवेता 

| वृक्षारोहणलोदाधेविदञ्डवालाविषाहिभिः। 
नकद टर्विपन्नानां तेषां शास्ता चतुरशी ॥ 

 अज्ाविचिसूतानामेव चतुददयामिति नियमः । स तु बुद्द्या 
परेव तेषामिति, भायान्तरविलेोपग्रात्, 

विषक्तपदवापद्ादिति्यंक्ब्राह्यणघातिनाम् । 
चतुदेश्यां क्रिया काया अश्वां तु वियर्हिंता ॥ शइ्ति। 

मरीविधयनाक्च । स्ीणाप्रपि, उवुदे दवविशेषणस्याविवस्ित. 
त्वादिलयुपराष्यायाः । कचिद्धेषमरणेऽपि चतुददयां भाय कायं यथाश 
मनुः । 

` ातिभेषटथं घयोवश्यां चतु्द्यां तु सुपरजाः। 
प्रीयम्ते पितरस्तस्य ये च शङ्जहता रणे ॥ 

शाखमुष्ठक्षणं प्रायश्ि्तानुगमनाथयोनाप् । जटखाग्भ्यादिषते" 
ऽपथादमाद-- 
शाकटायनः । 

जखाच्चिभ्वां विपन्नानां सन्यासे जागृ पथि। 
आं कुर्वत तेषां वे वजवित्वा बतुदंशीम् ॥ र्वि । 

पतदेशोद्दिषटं काबम् । 
शतुदैदयां तु यच्कायं सपिष्डाकरणात्परम्। 
पकोदृदिष्टवि धानेन तत्कायै शाङ्जघातिनः ॥ 

इति गमयोक्ेः-~- 
पत्ाङ़तखपिष्डकरणस्य न मवति सविण्डीकरणात्पर, 

मिष्युकेः, रतश्च दैवयुकं काय । 
भ्रेवपक्षे चतुदुदेद्यामेकोदूदिष्ं विधानतः । 
देवयुं त॒ यश्टृदुधं पिकृणामक्षयं मवेत् ॥ 



 दौहि्रिकदंकमादनिश्पणष् । १९१ 

इति पारिजतोकवच्नाद् । 
दुखपाणिस्तु तक्रापि पावणमेवाद--एकोदुदिषटवाकष्यानां नि. 

मूखस्वात् । भव्ये तु पिश्रादीनां पाषेणं भाश्रादीनामेकोद्दिष्टमित्य।* 
हू; । तन्तृच्छम् । 

समत्वमागतस्यापि पितुः शद्जष्ट्तस्य धा । 
चतुदेदयां तु करेभ्यमेकोद् विष्टे महाख्ये ॥ 

शति मविष्ये पितुरष्येकोददिष्टविधेः। 
शसख्तस्य चतुदश्यां धावृधे हतेऽपि प्र्द। खये दिनान्तरे प. 

वेणमितरवष्त्यथं कथमेष, पितरि शस्जहते रकमेकोदिष्टं कार्थ, 
दयोः दाखहतयोदे पएकदेष्टे समानतन्त्रे कायं त्रिषु ब्रामि समा. ' 
नतशश्राणि कार्याणि इति देवस्वामी । 

अभ्ये तु तिषु पवेणमेष कार्यं। 
पित्रादयञ्जयो यस्य शसखओ्यातास्स्वनुक्रमाव् । 
स भूते पाण कुयात् । 

इति वृहस्पराशरोक्तेः । 
पकस्मिन्धा ब्योवापि विद्युच्छसेणवाहते। 
पकोदिष्टं सुतः कुयौत्जयाणां दश्चवत् भवेद् ॥ 

इति पृथीचन्देदयेदाहटतवचनाश्चेव्याहुः । 
चतुदेश्याप्रेव शाखादिना मृतस्य पाैणमेकोदिष्ठे वा यथा. 

चारं कायम् , यस्तु चतुददयां पावेणनिषेधः स तन्निमित्तस्य न 
क्षयाहनिभितस्येति तदा चतुदशानिमिचकमेकोरिष्टं "पृथग्वा का. 
यम् । चतुददयां विऽ्ेनेकोदृदिष्टासम्मवे वर्पक्षे दिनान्तरे पार्वण 
कायं मिध्युक्त हेमा । इति चतुदंशीप्राद्धम् । 

आभ्विनशुङ्धप्रतिपदि मातामहभव्धपुलत- 
हेमा । 

जातमात्रोऽपि वौदित्रो विचमनिऽपि मातुखे। 
कुयोन्मातामदश्चादृष प्रसिपचाददिषनेऽसिते ॥ इति । 

एतश्च जीवरिपतृकेण कायं सपिण्डञ्धेति दाक्षिणार्वावार,, सवैः 
कायेमविशेषवनादिति तु युक, दाक्षिणात्यमिभरदिष्टाच।शाड्व । 

एति दोदित्रकरूंश्भादम् । 
9५१ वीण मिण 



११३ . वीरमित्रोदयत्य भाद्रे 

| भय नि्यधादूषम् । 

क्म। | 
` ` ` षकं तु भोजयेत् विप्र पितृचुदिश्य सत्तमम्। 

नित्याच तु तदिष्टं पिठृयश्नो गतिप्रदः ॥ 
अशकत प्रस्याह~-- 

मनुः | 

कुयोददरहः ध।दमन्षायेनोहकेन घ । 
पयो पुरफलेवोाप-इति । [ भ्र ° ३ इखो० ८२ 1 

क्रमे । ` ` 
इदृधूस्थय वा यथाशक्ति किञ्चिदन्नं समाहितः। 
वेदतस्वाथेषि दुषे दिजायैवोपपादयेत् ॥ 

अहरद; कत्त मलाथ्ये आदट- 
देवलः । 

यनेन विधिना भाद्धं कूयौर्संवत्सरं दविज्ञः । 
दिश्चतुषा यथाध्चाद्धं माते मासे दिने [दिने] ॥ 

संवस्परे=तन्मष्ये द्विः=षटूखु षट्सु मासेषु, चदुः=मासशत्रय माः 
सभ्रये । भत्र विशेषमाद- 

हारीतः । 
नित्यघ्राद्मनश्यं स्यात् । 

 भनरष्य~पिण्डादिवर्जितम् । 
भरचेताः । 

नामन्ध्रण न होमे च नानं न विसतजनम् । 

मविष्यो्तर- 

आवाहनस्वधाकारपिष्डान्नोकरणादिकम् । 
बरह्मचयादिनियमो विद्वेदेधास्तथेव च ॥ 

निखभाद्धे ध्यज्ञेदेत दिवि, तत्रेव~ 
प्रदयादक्षिणां शक्त्या नमस्करेर्धिसजजयेत् ईति । 

यश् न विसज्जनमिल्युकतं तद् “वाजे वाञज इति मन्त्रेण । 

इति निद्यनादम् । 



सावस्सरिकथादधनिरूपणम्। (<. 

[ भथ सावत्वारेकतादम् । | 
तज्नित्यम् । 

प्रतिसंवत्तरं कायं मातापित्रोभरंतऽहनि। 
पितृध्यस्याप्यपुत्रस्य भ्रातुञ्यं्ठस्य चेव हि ॥ 

इति ब्रह्माण्डपुराणोकतेः । भत्र प्रतिसवत्तरमेत्ति कशाष्ताथक्कप्रतिषः 

दोपाद्ानान्निष्यर्वम् । भरातु्ज्यषटस्येतिप्रन्र उयेष्ठप्रह णात्कनिष्ठस्यानाव 

हयकम् । अत पव- 
न पुत्रस्य पिता कु्यान्नानुजस्य तथा्रज्ञः। 
अपि नेहेन कुयोतां सपिण्डीकरणं विन। ॥ 

इति सपिण्डाकरण।तिरिक्तं धाद्धे सति जेहेऽधिकार उक्तः । 
ठीगाक्षिरपि । , 1 

ध्वं कुथो्वदय हि प्रमीतपितुकः सवयम्। 
इन्दुक्षये मालि मालि वृद्धौ प्रत्यक्षमेव च ॥ इति । 

स्वयमितिच्सति सामर्थ्ये । असा(मथ्ये तु परतिनिधिनापि कायम् । 
भसवितत्त इति यज्ञमानस्य पित्रे ऋल्विगादिः, पिण्डान् दधादिः 

ति स्मृतेः। 
केचित्तु भ्रतिनिेविधाननिन्दुक्चषयादेष्यतिरिकश्चद्धपरम् , शद 

स्वयमित्युपादानादित्याहुः । 
अत्र च पावेणेकोदि एविधायकानि परस्परविरुदानि बहनि धा 

कंयानि इदयस्ते तत्रेकादिष्टविधायकानि त।वदिलख्यन्ते । 
यमः। 

सपिण्डीकरणादृभ्वं प्रतिसंवत्सरं सुतः । 
पकोदिष्ठ प्रक्र्बाति पित्रोरन्यत्र पावेणम् ॥ 

गारैः । 
तेऽपि दि सपिण्डत्वे गणलामाम्यर्तां गते । 
प्रतिसवर्सरं भाच्मेकोदिष्टं विधीयते ॥ 

छोग्षिरपि । 
सपिण्डीकरणात्पूमेकोदि् सुतः पितः । 
ऊष्वे च पर्विणं कवास्पस्वन्दमितरेण तु ॥ 

इतरेण यको दिष्ेन । प्रववब्दमितरेगेति-प्ध्यष्दं वितत्य इति के 
चिव् । 

पकोहिष्ट परिस्यस्य पावेण कुरुते यदि। 
अछत तविज्ञा्नयिात्ल मादापितघातकः॥ 



१९४  . वीरमित्रोदयस्य भराद्धमकाशे- 

इति यमेन पा्बेणे दोषममिधायैकोरि् विदितम् । 
भ्यासः । 

घपिण्डीकरणादुध्वै यश्च यत्र परदीयते। 
तत्र तत्र त्रयं काय धजेयित्व। मूतेऽशनि ॥ 
प्रतिसवर्सरे थत्र मातापिश्रोः प्रदीयते । 
अदैवं भोजयेच्टादं पिण्डमेकं च निवपेत् ॥ 

श्येवमाीनि । 
तथा परावैणविधायक्षानि। 

अमर्दाग्निः 

पाध सदपिण्डत्वमोरसो विधिवत्छुतः 
कुवीत दथवा मातापित्रोश्ेत$हनि ॥ 

शातातपः ध 
सापिण्डाकरणं हत्वा कुयात्पावंणवत्तद्। । 
भ्रतिषंषस्र विद्ध।डछागरेयोदितो बिधिः ॥ 

श्ट्याक्षीनि। 
एवं खशये कचिद।हः । 

जोरलक्षश्रजञ पुरौ विधिना पवेणेन तु । 
धत्यष्डमितरे कुयुरेक) दि सुता दश्च ॥ श्ति। 

तथा-- व 
यन्न यत्र प्रदातव्यं सपिषण्डीकरणात्परम् । 
पा्वैणेन विधानेन देयम्चिमता सद्। ॥ 

इति जाबक्िमस्स्यपुराणवाक्षयाभ्यां साग्योरोरसक्षेत्रजयोः पार्वण. 
मि्रेषामेकोदिश्टमिति भ्यवस्थेति । न च सदेव्युपादनार्ला्निकः 
योर्िल्यं निरन्निकयोरोरसक्षे्रजयोः पाक्षिक पवेणः न तु नियमेन. 
कोदिश्मिति वाच्यम् । पवं सति विधेवँषम्यं स्यात्, एक पव विधिः 
सान्निकयो नित्यवत्पावंणविदष्यान्निरभ्निकयास्तु पाक्षिकमिति । किञ्च 
थहि प्रस्यष्ड्पुरस्कारेण पवेणविधिः स्यात्तदा वित्तश्वा[ विष्डो ] 
भयददनेन पावैणस्यानियमतः प्रापताविदं नियमं स्यत् नव 
तक्ास्ति। 
न च~ 

धे सपिण्डता मेता न वेषां तु पृथकक्रया। 

पस्तु कुयधूथ् पिण्ड पिदा सोऽभिजायते ॥ इवि । 



षार््सरिकिभाद्धानिरपणमू । १२५ 

तथा । 
पार्वणेन विधानेन सांदत्सरिकमिष्यते। 
प्रतिष्तवत्छरं कायं विधिरेष सनातनः ॥ इति। 

तथा । 
सपिण्डीकरणं छत्व कुयोत्पा्ेणवत्सदा । 
प्रतिस्षषतछरं विद्वानिस्येव मलुरम्रदीत् ॥ 

दति कूमेपुराणक्षातातपभविष्यत्पुरणव।क्येष्च॒प्रतिसवत्सरपद् सर्वा 
तकथं न वार्विकपुरस्कारेण परवेणविधिरिति बाध्यम् । न्यत्र 
प्रतिखंवरलरपदेन क्षयाहभादमुष्यते, किन्तु सकरसरं क्रियमाणं 
युगमन्वा्पि, तथा च, पवेणविधिस्तन्रैव सावकाश इति न 
क्षयाहमास्कन्वति । या त्वेकोद् दिष्टनिन्दा, सापि सानच्निकोर्सक्ष. 
ध्रजविषया, तेषां पा्वंणविधानात् , तस्मार्ताग्न्योरोरसक्षेत्रजयोः 
पार्वणमन्येषामेकोदिश्म् । तत्रापि पुज्रिकापुत्रस्यौरससमत्वाच्तस्या 
पि खात्नेः पार्वणमिति । नच बृहन्नारदीये «विप्रः क्षयादपृरवद्ुरि 
त्युपक्रम्य ““सग्न्यभावे तु विग्रस्य पाणा हापा वेर्धायत” इत्यनेन 
निरप्रीनां पाणिरूरविक्चेषाभेधानेन निरभ्नीनामपि क्षयाहे पार्वणवि 
धिः कदयतामिति वाच्यम् । सामि प्रष्यपि प्रत्यक्षागन्यभावद्श्ा 
यामेतद्धिभ्युपपत्तेः । अत्र हि विच््छिक्नाच्रिरवाग््यमाववानुक्स्तस्य 
चाद्चिविष्डेदद शायामप्यस्त्येष । भाधानञन्यसस्कारवत्वादादहिता 
न्निश्वम् । रव- 

बह्प्नयस्तु ये विप्रा ये चेकाभ्नय एव च। 
तेषां स्षपिण्डनादुष्वेमेकोदिष्ट न पार्वणम् ॥ 

शति सगुषाक्येऽपि पकाभिमानित्यनेन विष््छिश्रतरेतान्निमानधौ. 
धान्येवामिहितोऽजखाभषंति सोऽप्याहिताभिरेषेति । 
यदपि, 

कशचेव्यं पार्वणं राजन्नैकोद् दिष्टं कदाचन । 
सुषहन्यत्र वाक्यानि सुनिगीतानि वक्षते ॥ 
अस्पानि चव वाक्यानि एकोद्दिष्ट प्रचक्षते । 
तस्मादचनलामथ्योत्पार्वेणं स्यास्द्रताहनि ॥ 

इति स्वैक्लाधारणं सुमम्तुषचनं तदपि न्वायोपन्बासेन न श्रुति, 
पूढकम् । न चाज दृद्िवस्यायस्यावकाश्यः,। यदि हि मनुवाकयानां 



१२६ -दीरमिनेदयस्प भादभकाये- 

परस्परसंवदेनेव प्रामाण्यं स्याच्चदेतत्क थने युज्यते, न च तव् स्ति, 
सुनिवाक्यानां स्वतन्त्राणामेष श्रुतिकद्पकस्वादिति । न च तस्येव 
घाक्यस्य तद्यप्रमाण्यमापद्यतेति वाच्यम् । तस्य पार्वेणविधायक 
वाक्यशेषत्वेनापि प्रमाणत्वात् । रतश्च सागन्योरसक्षश्रजपुत्रिकापुत् 
रप्यमाबास्याप्रतपक्चयोरेव क्षयाहे पावण काये। 

अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा भवेत् । 
पा्षेणं तस्य कत्तव्य नेकोद् दिष्टं कदाचन ॥ 

इति तेनेव पवेणस्मरुतो विहितत्वात् । न चेवं सति तेषामेत- 
त्कालातिरिक्तकषे धाद्धाधिकारविष्यमावाच्छरादमेव कलन्तिरे 
क्षये सतति न स्यत् “दक्रावादिष्ठं सुता दश” इति वचने पकोषुदि 
छस्य तान्प्रल्येव विहितत्वास्पार्बणस्य चेतत्काकमाश्रविषयत्वादिति 
वाच्यम् । न ह्यत्र कालो नियम्यते, किन्तु अमावास्याक्षया।द्िङ्पे 
क।ले साग्न्योरोर्सन्षेत्रजयोः पार्वणम् । पकं च तदतिर्कति कालि 
सामान्यविदितमेतेष।मप्येकोद् दिष्टमेव पूरवोदाहतवाक्यैरेकोदुदिष्ठस्य 
सामान्यतो विदितत्वात् । तस्मास्लाग्न्योरोरसकषेत्रजञयोरमावास्यायां 
प्रेतपक्षे वा सतस्य पा्वेणम । अन्येषमितेषामपि च कारान्तरे को. 
दूदिषटमिति। 

हेमद्ठिस्तु । 
अपा स्पिण्डत्वमोरसो विधिवस्छुतः 
कुर्वीत दथैवच्कराद्ं मातापित्रोः क्षयेऽहमि ॥ 
ओरलक्षेत्रजो पुत्रो विधिना पावेणन तु। 
अ्यष्दमितरे कुयुरेकाद्दिष्टं सुता दश ॥ 

द्यादिजमदरिनजवानिवक्येरारसक्षत्रजयोस्वतसलमस्व पुत्रिका 
पुत्रस्य च पा्वेणं तदपि सान्नीनाम् । 

न पेतृयच्धियो होमो लोकिकेऽननो विधीयते । 
म दश्चन विना भद्धमाितामनर्धिजन्मनः॥ 

| मु° भ० ३ इलो° २८२ | 
इति मनुधचनेनाहिताग्नेदेशेन पिना दर्थोपलक्षितविधि विना 

भाद्धामावकथनात् । 
तथा। | 

धमनिप्रधानं लसर्ववामवुघानं गृहाधमे। 
सथोगव्छतसामथ्या्लवेत्राद न्ति पधणप् ॥ 
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इध्यादिङाष्णाजिनिथ्रथु तिवाकयेराहिताग्नेः पावैणकिधानाच्च । 
निरग्नीनां त मौरलक्षेत्रज्पुत्रिकापुश्राणां विकस्पः । ओरसानां सा- 
ग्नीनां निरग्नीनां च “पकरोदृदिष्टं सुता दशा) इति नियमदेकोदृदि 
मेव । तवक ~~ 

` भविष्यपुराणे$पि । 

निरग्नेरौरसस्योक्तमेकोवूदिष्टं मृताहनि । 
परस्यम्दं पार्वणं साग्नेरन्येषां तु न पार्वणम् ॥ 

अन्येव -गृलकादौनां दशविधानां न पार्वण किन्तु पकोदुदिष्टमे. 
वेति । अपमरावास्यप्रितपक्षभ्रुतानां तु पाषवेणमेव, “अमावास्यां क्य 
इत्यन्न वाक्ये "त्रैकोददिष्टे कायन, इति वाकयशोषपयोलोखनया 
पकोवुदिष्टस्य निषिद्धत्वात् , शश्रापि प्रेतपक्षध्रमीतस्य पितुरेव पाष. 
णम्। भन्यषामकोदृदिष्टमेव । तथा च हेमाद्रावेव वचनं । 

प्रतपक्चप्रमीतस्य पितुः कुर्वीत पवेणम् । 
पिवृव्यञ्चातुमातणामेकोददिष्ट न पावणम् ॥ इत्वा । 

मिताक्षरामदनरत्नयेध्त । ओरसक्षेश्रज्ञयोः सामेर्निरण्नेश्च पवेणको 
कुदिष्टोमयविधिवाक्यपङोचनया विकदपः ' स च “येनास्य 
पिये याता इत्यादिना वश्समाचारद्यवारस्थतः। इति अमाव्या 
रेतपक्षयेो्त्स्व । 

दण्डप्रहणमात्रेण नेद प्रतो मवेद्यतिः। 
अतः सुतेन क्तेभ्यं पार्वणं तस्य स्वद् ॥ 

इति प्रवेतोधचनात् यतेश्च पावणमेवेति । 
नव्याश्तु “प्रतिसंवरलर काये" तथा “चाद कु्यादवद्यं हि भ. 

मीतपितृकः सवयम्" ईध्यादिवाकयेः सामान्यतः क्षयि धाद्मत्र 
विहिते तवश्चाकाङ्काथ शार्स्प्रकृतिकर्य पार्वणस्य प्रसक्तो “प्र 
तिक्षवरतरं भाखमेकोद्दिष्टं सुतः पितः” ईव्यादिनातिदेशग्रा्तपा- 
वेणवाधपुरःलरमेकोद दिष्टयोर्विकसपखिद्धौ “नोरसन्तत्रजो पुज्रौ 
विधिना पादेणेन तु” इत्यस्य, तथा “पकोददिष्टं हि कत्तेष्यमौरसेन 
सतेऽहनी" द्यस्य पेडीनधिवाक्यस्य, तथा सान्चिनिरश्चिपुरस्कारेण पां. 
ठेकोाद्दिष्टविधायकानां वाक्यानां निरथेकत्वमापद्येत ततश्च विके. 
वधाक्यानां निरथेकश्वमय दिव स्वस्ववाकयापस्थापिता पव विशे. 
प्राः परस्परधेरोषणविेभ्यमावापन्ना एभिर्विधीयन्ते, यथौरसस्य. 



३१८ ` बीरमिश्रोदयस्य श्रादपकाषे- 

पावैणविधायकमेकोद् दिष्टवि धायकः च, अन्निमतश्च प्रावेणविधाय- 
मेव । तथानोरसानामेकोवदिष्टविधायक्षमेव । पवं खान, 
मद्वाक्वस्योरसपुरस्कारेण पार्वणविधायकस्य चकवाक्यतया 
चचिमानोरसः पाणं कुर्यादित्यर्थः सम्पद्यते, तथोरसपुर. 
स्कारेणेकोदु दिष्टवाक्ष्यानां निर्चिपुरस्कारेण चेकोदिष्टवाकयानां 
सेकवाक्यतया निरच्चिसरस एकोद्दिष्ट कुयोदिष्वपरोऽथेः सेपधते। 
दसकादानां तु साभ्रोनां चोद्दिष्टं सुता दशति वचनादेकोद्दि 
ष्टमेव, सामाम्यप्राप्तविकल्पस्तु अपुत्रमातामहध्ायादिषु सावकाश 
शते म किञचिदतुपपन्लमिति। बन्न । "ब्रह्मा [बह]प्रयस्त ये विष्रा"हस्या 
दिना निरश्प्ररपि पावणधिधनेन निर्चिर्योरलः पिणं कुयादित्थपि 
धक्तं शक्यश्वात् । तस्माद् षिशषाद्धेकस्प एव न्याय्यः, स वेख्छिकः, 

पमीतपिधकः भाद पंकाठे यथाविधि । 
सुताहनि यथारख्ख्या वुखाषभ्युदयाक्रिया ॥ 

इति गा्यव चनात् । अत्र सांवत्सरिकादो पिकृपाक्षणस्येव घमा. 
तिदेशा न मातामहपार्वंणस्य स्वस्यापि विकृतिर्वात् , न हि भि्चुको 
भिष्षुकास्तरं याचते सत्यन्यास्मिन्ना प्यक इति न्यायात् । पवं च 
पितृक्षयाहे पिश्रादित्रयाणामव भाद मातुक्षयाहे पात्रादिश्नयाणामेव 
पितभादस्यैकोव्किष्टत्वपक्षे त मातरप्येकोद्दिष्टमेव कायम् । 

प्रत्य्द् यो यथ। कुर्यात्पुनः पित्रे सदा दिजः 
तथेव मातु कत्य पावेणं वान्यदेव च ॥ 

इति कात्यायनधचनात् । अपुत्राणां मातामहानां पार्वेणमेको. 
दिष्टा कायम् । 

पिव्ब्यश्नाकृमावृणामपुत्राणां तथेव च । 
मातामहस्यापुत्रस्य भाद्धादि पिवृवद्वेत् ॥ 

इतिजतृकण्योक्तेः। मातामहयदं मातामह्या भष्युपलक्षणं दोदित्र 
त्वेनाचिक्रारवाक्येऽचिकायुकेः 
यत्तु- 

सपिण्डीकरणादृध्वे पित्रोरेव तु प्धंणम्। 
पितुभ्यञ्चातुमातृणामकदुदिष्ट सद्व द ॥ 

इति पिवृव्या्ाीनिमेकदुदिष्टविध्रानं तस्कनेपेक्षया कनिष्ठपिव् 
व्याद्ावश्य 

पिवृष्यप्नातुमरात्णां ज्येष्ठानां पार्वणं भवेव । 



तस्वित्सारेकश्रादनिङूपणम् । ३१९ 

पएकोदिष्ट कनिष्ठानां दम्पत्योः पावण मिथः॥ 
इति चतुर्विश[न्मिनोक्तेः ।] मातुकादिश्ादं तु एकोददिष्टमेव । 

मातुःसदहादरे यश्च पितुः सहमवोऽथका । 
तयोञ्चिव न कुर्वीति पार्वणं पिण्डनाहइते ॥ 
यश्च मन्त्रप्रवाता स्याद्यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
गुरूणामपि कुर्दीति तयोव तु पावैणम्। 
सपिण्डीकरणादृध्वै यत्र यत्र प्रदीयते ॥ 
श्ाद्धं भगिन्यै पुत्राय स्वामिने मातुङाथ च। 
मित्राय गुरवे भाद्धमेकोदिष्र न पावणम ॥ 

इति शदगगेयुमन्तवविष्ठकन्बनेभ्यः । दम्पध्योस्तु परस्पर पार्वणमेव, 
पादाहत चतुविक्ान्मतात् । “'मतुपल््योश्धव मिति स्पुत्यथसाराकः 
सवहभ्योरपि परस्पर पावणम । तत्र खीकतेकामावास्यादिपणे 
विशेषः । 

स्वभवुध्थुतिव्रिभ्यः स्वपितभ्यस्तथेव च। 
विधवा कार्येच्कराडम्-दतिषवचनावत् मतृतत्पितापितामहनां स्व. 

पित्रादीनां ्रयाणां भारमिति । अत्र च~ 
पितरो यत्र पृञ्यन्ते तत्र मातामहा श्वम् । 
अविशेषेण क्ष्यं विरोषान्नरकं वजत ॥ 

इति सामान्यवचनात् क्षयाहे यद्यपि मावामहध्राषिस्वधापि-- 
कर्घलमन्वितं मुक्त्वा तथां श्रादषोडशरम् । 
धत्याष्दिकं च देवेषु पिण्डाः स्युः षड़ितिष्थितिः ॥ 

इति कार्यायनेन षट्पिण्डश्राद्धे प्रत्वाष्दिकपयुदहाकलाद्वाभ्यते। "पि. 
त॒गतस्य देवश्वमोरस्य शिपुदषम्', इति पारस्करेण तिवुखषधदधवि 
धानात् ज्रिवुदषर्वविधेः षटुपुरुषतानिदरस्यथत्वाश्च । देवत्वं गतस्यरख- 

, पिण्डाकरणेन पितृत्वं प्राप्तस्य । समदकारस्तु क्षयाहे मातामहाम्त। 
क्षाविषधति । तथा हि । 

याश्चवटकयेन कालस्तु अमावास्याहि नोदितः। 
अबिश्चेषण पिद्यस्य तथा मातामहस्य च ॥ 
युगपश्ल सति हेयो षाचनादस्यमाणकाव् । 
काठमेदेन तन्त्रं स्याद् देशमेष्ो न वेव दहि॥ 

` तस्माचन््रविधानाश्य यौगपद्यं प्रतीयते । 
ध्षी० पि ४२ 



१३४ बीरमित्रोदयस्य भारप्रशाष्े- 

अमावास्यादिकादेषु तदहे न मृतेऽहनि । 
 अमाषास्यादिकलिषु कालेकत्वास्वदक्रिया । 

सुताहनि तु तद्धदान्न युज्येत सक्रिया ॥ इति । 
अन्रन्यायग्रहशोन यथा तथास्तु “न तवुहेय सुतेऽदनी "दति तु स्पशो 

मातामहनिषेधः । त्रिपुदषत्वविधानदेव च “स्वेन मत्रौ सपरं भां 
सा शङ्क" इति वखनप्रा्तसलपल्ीकःवस्यापि निवृत्ति, जिषुदषाति. 
रिकदेवतामात्रभ्यावुस्यथवासस्य । क्रमेण सुतथोमातापितरोदेवान्तः 
याहैक्ये तन्नरेण पाक छता मरणक्रमेण धां र्यात् , निमिसक्र- 
मस्य नमखकक्रपानयामकत्वाव ) क्रमाच्च त वृर पतुस्तता मुभ 

पिश्राः भद्ध समं प्राप्त नव पयुषित तथा| 
पित्ः पुक सुकः कुयदिन्यत्राससियागतः॥ 

शति कष्णाजनवचनात् । अन्यत्रनपतुपराश्रनिरक्तस्थले । भाषत्तिः= 
सम्बन्धः, सन्नस्य पूवे, तता विप्रुषटस्यत्यथः। तथा च~ 
कब्र. _ _ | 

` भवेद्यदि सपिण्डानां युणपन्मरणं उदा । 
सम्बन्धाखत्तिमालोख्य तश्करमारक्ाद्धमाचरेत् ॥ इति । 

यत्तु नेकः भाद्धद्वयं कु यार्समानेऽ हनि कु्रचित्"१६ति प्रचेतोषचनं 
तक्निमि्तदेवतेक्य क्यम् । तथा च~ 
. जाबालिः । 

राद्धं इत्वा तु तस्येव पुनः धाद न तदिने । 
नैमित्तिक तु कत्तव्यं निमिकानुक्रमोदितम् ॥ इति । 

अन्वारोहणे तु विशेषः तथा च- 
ोगक्षिः प 1 

सताहनि समसन पिण्डनि्ेपणं पृथक् । 
नवधाद्धं च दस्पत्योरन्धारोहण एष तु ॥ शति । 

अत्र पृथङ् नवध्राद्धमित्वन्वयः, चस्त्वर्थे । समाषन-सक्षेपेण । 
दविपितृकधाद् इधोमयोदेशेनेकः पिण्डो देयः । नवधाद्धे तु मेहेनेत्य' 
धेः । यतु- 

या समारोहणं कुया न्तुश्धित्यां पतिच्रता । 
तां मतानि सम्प्रति पथग्पिण्डे नियोजयेत् ॥ 
परस्यग्दं च नवभाद्धं युगपत्तु समापयेत् ॥ 

इति, तदेषां द्तकादीनामेकोदिषटमुकं वद्धिषयम । अनेकमातु" 



भ्रादमेदनिरूपणम् । १३९१ 

भिरेकचिश्यारोदणे तु प्रथमं पितुः ततः सवज्ञनन्या; ततः क्षपः 
भ्रातुः प्रत्यासत्तिः । 

केचित्तु सताहधादं नवध च पित्रोः समासेन समानतन्त्रेण 
कायं पिण्डनिवेपणं तु एथक् । पूषे।द्ाहतवचनादिश्याहुः। इति धांवत 
रिकिनिभेयः। 

भथ भरद्धमद।ः । 
बिवामित्र; 

क ७ न क (० 

तप्य नेभित्तिक कास्य इद्धिभाद्धं सपिण्डनम्। 
पार्वणं चेति विदह्य गोष्ठ्यां श्ुष्य्थमष्टमम् ॥ 
कमाज्गं नवम भोक्त देविक दशमं स्तम् । 
ात्रास्वेकादशं भोक्त पुष्टये दवादश स्पुतम्॥ 

तश्र नित्यं नेमित्तिकं बाह- 
कत्वायनः। 

अहन्यहनि यत्प्रोक्तं तनित्यभिति कीत्तितम्। 
पकोदिष्टं तु यच्छ्रादं तनेमित्तिकमुख्यते ॥ 
तदप्यदैवं कतेधयमयुरमानाशयेत् द्विजान् ॥ 

अत्र चेव '"नेमिचिके कामकालः ईत्येतदचनादेकोदिषटेऽपि 
तयोः प्राप्तो “गदेव मितिवचनाच्च विकटः । सच शाखामेदेन 
व्यवस्थितः । न चक्तापि शालायमेकोरिषटे देवविधानं नास्तीति 
वाच्यम् । भद्वलायनेन नवश्राद्धेषु देवविधानात् । काम्यमुकत- 
बदिषिनि॥ ,, „_ ॥ 

अभिप्रेताथंसिष्ययं काम्यं पावेणवत्ह्तम् । 
षूदिधादसुक्त तेनैव - 

पुत्रजनमयिवाहादौ बुदा प्रकीतिंतम् ॥ 
सपिषण्डीकरणमपि वेनैव - 

नवानीहायपान्राणि पिण्डश्च परिका्यते । 
पितृपात्रेषु पिण्डेषु सपिण्डीकरणे तु तत् ॥ 

पाैणलक्चषणमपि ततैव 
परतिपवै मवेधस्मास्पोश्यते पवैणं तु तत्। 

पवेन्जमावास्या, सक्राल्यद्यपि- 
चतुदेदयष्ठमी हृष्णा [ह्व ]मावास्वाथ पूर्णिमा । 
पर्वाण्येतानि राज्द्र् रविसंक्रमणं तथा॥ 



१६२ बीरमित्रोदयस्य भाद्धषकाते- 

` इति विष्णुपुराणात् । भत एव भविष्यरपुराणे दिविधा पवेणपः 
ुनिरुखिः- 

माध्यां यचरिकिथते तस्पाषेणमुदाहुतम् । 
क्रिय्ते पवेणि च यत्तत्पावेणमुदाहृतम् ॥ ईति । 

युगादिश्रद्धिषु तत्पदप्रदृत्तिस्तदमंकत्वाव् । 
गोष्ठ्यां य्कियते भाद गोष्ठीधादं तदुष्यते । 
बहनां विदुषां सम्पस्छुलाथं पित्तृक्तये ॥ 

वहूनां विदुषाङ्गाष्ठ्यां समुदये तीथेयात्रादौ युगपत्कतेष्यतया 
प्रप्त भद्ध पृथकूपाकाद्यसम्मवेन प्रत्येकं कततुमस्तामथ्यं सम्भूय 
सामप्राखमस्पादने यच्छुल तदधं ताश्टिष्लया यन्मि्ितैः क्रियते 
टद्रि्टभ।दभिति शङ्कषरकल्पतश्पभतयः 

केचित्तु भाडस्य गोष्ठधां वार्तायां क्रियमाणायां वज्ञनितोध्ला. 
हेन यच्करियते भाद्धं तदोशेत्रादमित्याहुः। 

श्युष्वथंमिति तत्पोक्तं भाद्धं पावेणवत्छवम् । 
यथा प्रायधि्तङ्गविष्णुश्रद्धादि । कमङ्गादीनां लक्षणमुक्तं म. 

विष्यस्पुराणे । 

निषेककाले घोमे च सामन्तोज्ञयने तथा । 
हेय पुसवने चव द्धं कमाोङ्गमेव च ॥ 

पतश्च निषेकादि्रहण खकल्।तस्माचंकमापलक्षणाथम् । 
“नानिषटर ठ पितृन्धाद्धे कमं वदेकमाचरेत्” इतिशातातपक्चचनात् । 
"'ईष्ापृतादिक भद्ध इद्धभ्रादवदाचरत्,' दाते मविष्यत्पुराणा । 

हेवायु दिश्य यच्छ्रादं तरैविकमिद्ोच्यते। 
हविष्येण विशिष्टेन सप्तम्यादिषु यल्लतः॥ 

वसिष्ठोऽपि । 

देषादुहिषदय क्रियते तदुरैविकमिहोष्यते । 
तन्नित्यभादवत्कुयाहूददयादिषु यज्ञतः ॥ 
गच्छे शान्तरं यन्त भाद्धं कुर्बाक्त सर्पिषा । 
धाश्राथंभिति तत्प्रोक्त प्रवेशे च न स्ंश्चयः॥ 

गच्छन्=वौथेयान्रायं देशान्तर गच्छन् । देरान्तिरब्रहणार्मान 
केशे याश्राभषद्धं न मवति। परवेषेन्पयोगत्य पुनः स्वशदप्रषेशे । 
तथान, 



` श्राद्धमेदनिरङूपषणपर् । १९३ 

ह्यपुराणे । 
यो यः कथ्चिचीरथंयाश्रां तु गच्छेत् 
सुसयतः सुमनाः सुसमाहितः । 
स पूं श्वशृहे छृतोपवासः 
सम्पूजगेदिधिषद्धक्तिनश्नो गणेशचम् ॥ 
देवान्पित्तराह्मणाश्धिव साधून् 
धीमानप्रीणन्धितनिति] चक्त्या प्रयन्ञात्। 
भ्रस्यागतशञ्चाथ पुनस्वयथेष 
देथान्पितुन्तराह्मणान्पूजयेख्च ॥ इति । 
शारीरोप्चये भाद्धमन्नोपचय पव च । 
पुष्टयथेमिति रत॑त्थोक्तमोपचायिकमुष्यते ॥ 

शशरोपच्येनतक्िमित्ते रसायनादाविश्यधेः। 
यश्च 

अहन्यहनि नियं स्यात्क।म्यं नेमित्तिक पुनः। 
पकोदृदि& च विश्य बृद्धिभाद्धं च पावणम्।॥ 
पतत्पञ्चविध द्धं मनुना परिकीसितम्। 

इतिद्मैपुरणे पञ्चविषत्वप्रतिपादनं तदहोष्ठयादिभाद्धानां पर्वणे. 
कोदूदि छान्त माकाश्यणेन । 
मत्स्यपुराणे तु+ 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं तरिविधं भ्रद्धमुश्यते । 
इतितरैविष्यमुक्तम् । वत्तत्र तत्रान्तमौवेनैवेति बोध्यम् । 
तत्र नित्यान्याह विष्णुः । 
अमावास्या तिन्ञोऽष्टकास्तिसोऽन्धष्टक। मध। भरोटपश्भ्वं छृष्ण- 

्रयोदश्चौ वीदहियवपाकेो चेति । 
पतास्तु धादकालान्वे नित्थानाह प्रजापतिः। 
भाद्धमेतेष्बङुषांणो नरक प्रदिपद्यते ॥ इति । 

3 ^ क 

नामाचतक न्याह 
गलः 

मरवा सपिण्डान्तं सक्राभ्तौ प्रहणेषु च। 
संवस्लरोदङुम्म च इृद्धिभाद्धं निमिच्तः ॥ 

कास्थानि ख पकाह-- 
तिथ्यदिषुच यः आदं मन्वादिषु युगादिषु । 
भद्म्वेषु च योगे तत्कास्यं ससुदादुतम् ॥ 



११४ वौरमित्रोदस्व भद्धप्रकि- 

युगादौनां निश्यतापि समयप्रकाशे वक्ष्यते । तिथ्यादीस्वाहिषदेन 
नक्षत्रयोगादिग्रहणम् । श्दं च त्रिविधमपि पषणेकेदिदष्टमेदेन द्वि. 
विधम् । तदयमथेः यज दादशिधमुकत्वा। नित्याष्िपुरसकार कारेण 
विधिस्तत्र तद्न्तगेतमेव नित्यादि प्राह्यम् । एवं यत्र पञ्चविधमुकत्वा 
निध्यादि दुरस्कारेण विधिस्तत्र तथा, यत्र विमायमनुकस्वा त्रेविध्यं 
चोक्सवा घमेविधिस्तन्न कत्यायनविष्णादयुक्तमिति विवेकः । इति श्राद्मेदाः । 

सथ श्रादविक्ृतिषृहो विचायते । 
तत्र-~- 

अक्रोधनः शौचपरेः सवत ब्रह्मचारिभिः । 
भवितव्यं भवद्धिश्च मया च ध्ाद्धकमेनि॥ 
सषीयासविनिभुकतैः कामक्रोधविवर्जितेः। 
भकितभ्य मवद्धिनेः इवोभूते भद्धकमरैणि ॥ इति । 

एतौ निमभ््रणानन्तरं अआद्धाङ्गमूतनियमधावणाथौं मन्त्रौ, प्रता" 
वेकेकस्मिभिमन्नत्रितव्राह्मणे प्रयुज्यमानावेकोदूदिषटे नो्यौ, प्रतो बहु. 
वचनस्य समवेवार्थत्वात् । प्रकृतौ सधे निमन्त्रणपक्षे वीदिमन्त्रस्य 
यवेभ्विव दहितीयमनस्त्रस्य लोपः। 

केचित्तु ्वोमूत ईति पदद्वयस्येव लोपो खमथत्वाच्छेषस्य तु 
तेन विनापि वाक्याथपयवसानास््रयोगेो भवस्येव । अत पएवाश्निमा 
तस्मादेनसो गाहेपत्यः परसुश्चत्वित्यश्न नाहिता्चिकवृकेऽपि पितुृयज्े 
गादैपत्यपद स्येव लोप ह्याहुः । 

विकृतौ तु भयेत्यृहः । प्रहृतो सद्यः पक्ति मन्त्रामावस्वार्थिकः 
त्वात् । नचाथिकं चोदकः प्रतिदिशतीति स्यायात् । भत एव विहृ 
तौ ् रकृतो यवप्रयोगे दु्तस्थापि ब्रीहिमन्तरस्योश शत्युक्तमारे । द्भ 
बटुपक्षेऽथामवात्मन््ररोपे प्रत्ते 

निषाय वा दर्मेषटूनासनेषु समाहितः । 
मेषायुपरेषसंयुक्तं विधानं भरतिपादयेत् ॥ 

इति हारीतववनान्मस्प्रयोगः कतव्य पव । आसनेोपवेशमे-- 
यमः।॥ ` 

भआास्तष्वमिति वान् श्रयादासनं स्पृशन्नपि ॥ इति । 
अत्रालभ्वमिति त्रेषपाठस्याल्लनक्तस्पशसमानकारीनत्वादास, 

नानां च भिक्नत्वादतिन्राह्यणमादचेवेहुवचनस्यालमवेतायेत्वादेको. 



विङृतिश्रद्धेषुहविषारः। ३१५ 

ददे्टादावनृदः। भावाहन उशान्तस्त्वेति मन्ते पितृन् हविषे त्तव इत्य 
भ पतुपदस्य प्रप्तिपितृरोकपरतया प्ऱतावि विकृतावपि खमषेता 
यत्वान्मातुमाशामहादिधद्ेऽनूहः । पकोवृदिषटे तु देवतास्िधानार्धं 
सत्यप्यावाहने वचनेन मन्व्रटापान्नाहप्रसङ्ग इति मदनपारिजति । भा, 
धाहनस्यैव लोपा [दनद इत्यपरे । अक्त ह्यस्य ब्राह्मणकदृंकादन, 
परतया समवेतायत्वादामाहिरण्यश्रद्धे स्वकिर्तवा शत्युष्ो यथपि 
स्यायाध्याप्रोति तथापि तस्मादच नोदेदि]ति निबधावनृह इति कै 

चित् । तदयुकम । ५सषादने स्वधाकरे मन्त्रा ज[ऊ ह्या विसतज्ञने" 
इति निरवकाशपोराणवचनेन मण््रान्तरे सावका शोहानवेधवचनवा 
धस्थैव न्याय्यण्वात् । यभ्यथा "वाञ्च वाज हति विसज्ञनमन्त्रध्वि 
स न स्थात, तस्मादु एव स्याथ्यः। "धायन्लु नः पितरः सोग्य।, 
सो$न्निम्वासा इत्यत्र नोहः, जपमात्रस्याषटषा्थस्वात्। यक्षपतिं ववा. 
नितिषद्भिष्वात्तादिपरतया परावशाषणत्वाश्च । (विष्ोऽसीति" 
मन्त्रस्य प्रतिपत्रे तिकावापकरणत्वदेकस्पिश्च पात्र पिठ्बहुष्डान- 
भ्वयेन पितृनिति बहुवचनस्यासमवेताथत्वाप्पितृशब्दस्य च सस्का 
रवखनत्वदेकादृदिष्ट नाहः । पकपवित्र पकादुदिषट पवित्रस्था वे 

स्णध्ये। विष्णोर््रनसो धूते स्थ इति पवि्रच्छेकान्माज्ञनमन्तो गोह्यो, 
दशोपृणमासापृ्रयुक्तयोमन्श्रयारुपदे शातिषेशामावन शरकृतिधासा 
यर्वामावेन विकृतावप्रात्तः । गोडेस्तु सामास्यता दश्चेनेन प्रहृत्य 
प्वमप्युरप्रकष्यत इति तदुपेक्षगीयमिति मयिराः। तन्न । प्रागुदाहुतभ्रचे. 
तोषचनेन भाद्धेऽपि विदितत्वात्, तस्माुहः । प्रथमे पात्रे सस्चवात्त 
मानीय पितृभ्यः स्थानमसीति न्युग्ञ पात्र निदधातीति । अनेको 
दूदिष्टे पात्रान्त्सीयसंस्लवामावान्न्युम्जोकरण नास्तीति केचिद् । 
एकस्यापि पात्रस्य म्युभ्लोकरणे कायै, पिवृस्थानारथत्वाददएायेत्वा- 
दत्य परे । अतश्च तश्पते पितृभ्य (त्यत्रेक ददिषे पित्र द्यु । गत्था 
दिदाने- 

क्ान्यायनः । 

एष ते गन्धः, एदतते पुष्पम् , पष ते धूपः, एष ते दीपः एतश्च 
आष्हठोकनपिवि । 

सत्र पुष्पादीनां बहरवेऽपि एकववननिदंशो आस्वास्यावाम्। 
इदं घः पुष्पमिर्युकरवा पुष्पाणि ज निवेदुबेवु । 



३११ बीरमित्रोदयस्य भाद्ध्रकाये- 
दइतिव्रहमपुराणवथनात् । चकारो गन्धाधुपलङ्हाथेः। 
यत्तु अत्र धाद्धतस्वे अत एव नधमाध्यायेऽपि सूयेस्य चक्षुगंम 

यतादिति मन्त्रः स्वश्व चश्सुषेहुत्वेऽपि पकवसखनान्तपद निदेशात्सं- 
सर्गिदव्याणामन्नतोयतंजसां प्रयोग एकवचनास्तः प्रयोग शति वि. 
चारितभितीस्युकम् , तदविचारितमेव रमणीयं गोडप्रतारणमा्रमि. 
व्युपेक्षणीथम्। 

यत्तु कामरूपीये पष वो गन्धः, वृर् घः पुष्पमित्यादि ब्रह्य ब. 
इष चनान्तारललगवाक्यानुरोधाच्छकयत्वाश्च सर्वभ्यस्तन्व्ेण गन्धा. 
दिवानमङ्गीङत्वेष ते गन्थः, पतन्त पुष्पमिति शाख्यायनोकेकवचन।. 
प्तप्रन््राणामेकोद दिष्ट उर्कष इ्युक्तम् । तदसत् । प्रातिपदिकस्य 
-अवेतारथत्वेन प्रकरणवाधायोगाच् , पाशाधिकरणन्यायेन विकलपस्यै 
वोधिर्यात्, न तु स्वथोत्कषं इति । 

भत्नाकरणे पाणहामे पाणो करिष्य इव्यूहः । “अग््यमावे वु 
विप्रस्य पाणावेव जलेऽपि वा" इति मारस्मेऽगन्यभावे पाणिष्ैधाः 
नाव, पूषेपक्षे सोमाभाव इष पृतीकानाम्, अन्निस्थानापन्नत्वेन पणे. 
विं्तिश्वात्। 

यसु भाद्धतवे हस्तजलयोरपि घ्नो करिष्ये इयेष वक्तव्यं पा. 
णेः प्रतिनिधिस्वादित्युक्तम् । तदयुक्तम् । साहद्याभावेन प्रतिनिधि. 
त्वामााद् । 

अग्धभवि तु विप्रस्य पाणो वाथ जलेऽपि वा। 
अजाक्णेऽदवकण वा गोष्ठ वाथ शिषान्तिक ॥ 

इति मात्स्यप्रस्यक्षव नविरोधाश्च, बहवकणादीनां प्रतिनिदित्था- 
योगाच्च । बटुपक्षेऽपि ज श्यादयहः । पृथिवी ते पात्रमिति जपे ष. 
पक्ष ब्राह्मणस्य सुख असते इत्येतत् पदत्रथस्य रोषः, आ्ह्मणसुख- 
कायेकारिणोऽन्यस्य बटावसम्भकात् अनूह पदान्तरस्य, अस्तं 
जु्ोमीरयेतदवितमेव, निरधिकरणस्यापि होमस्य सम्भवात्। 

ह्यणद्य सुख त्यस्य बटाविस्युहो वा । बाह्यणस्याहवनाया्थत्वा. 
-कतत्स्थानापन्नत्वाद्वटोः। अत्र वेष्णभ्यचा यज्ञुषा वेति भरलङ्गादम्यज्त 
बोरक्षणममिधाव गीयमनिषु सामसंकहेति जेमिनिना समथितत्वात् । 
यश्वान्यदुकम्- 

निरङुषटं च स्ट बदिन च थत् छतम् । 
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बहिजाचु च यद् भुक्तं सवै मवति चासुरम् ॥ 
इति यमवचने निरङ्गु्ठभद्े निन्दाशुतेश्ोह्यणामावि तसपरतिनि. 

चित्वेन खक्ष निवेरायेदिति । तदण्यसत्। “यकतेकस्याथ वि. 
भरस्य गृहीत्वाङ्ुष्ठमादरात्” इति ब्रह्मपुराणनिन्दाया ब्राह्मणाङ्ख्ा- 
भाषविषयत्वात् । अथ आह्यणीयत्वस्याङ्ु्ठाङ्गत्वादङ्गरेोपेऽपि 
परधानलोपस्यान्याय्यरवात् सन्निघानाधयज्जमानाङ्ुष्प्रहणं तर्हि 
वटुपश्षे यावत् किञ्चित् ब्राह्यणाङ्गके व्यापारे जान्वाङम्माध्रहण- 
भोजनादाधपि यजमान पव सक्नेधानाद्यजमानः किं न व्राच्ुवाव्। 
स्माङ्कुलनिवेशनलोपः । नचवप्रधस्यापि छोपः स्यादिति वाश्यम्। 
दष्यत्यागस्य ब्रह्मणं विनाप्युपपत्तः, दस्तप्रक्षपग्रतिपत्तस्तु दष्टाथ. 
स्वाद्यत्र कापि करतुसुखितत्वात्। भन्तजोसुकरणपपि यत किञ्चित् 
कतृक कतुरलामथ्वं स्वकार्येषु प्राप्ुयानजेन्दाथ्वणादिष्यास्तां ता 
वत् । अश्नत्डु जपस्तु बटुपक्षेऽव्यदष्टाथत्वाव् रक्षोन्नत्वाख्च भव 
येव । मधुभ्वातेति मधुमतीजये मधुधोरस्तु नः पितेतिपिवृशब्दो 
दविशोषणत्वेनदिवतापरत्वादनुद्यः । तृास्थेति भ्रन्ने पङ्कमूधेन्यप्र. 
इनपक्ष वहुवयनस्य पजायत्वादेकस्पिन्नप्यविशोधः । सरवेप्र नप 
पकवचनान्तेनेकस्य दविश्वचनान्तेन दयोरूशः। तृपोऽस्मि, वृत्तो स्व 
इति च परतिधचनोष्ः । अवनेजनिण्डदानयोरसोशष्दश्रयोगान्मा. 
श्रादिभादधे मातरित्वादि प्रयोक्तस्यम् । अत्र पितरो मादयष्वम्। भ. 
मीमदन्त पितरः । नमो धः पितरः । गुदान्नः पितर इत्यत्र पिचु शब्द. 
स्य सपिण्डनसस्कारवचनत्वात् , तन्नरेण प्रयोगाद्हूषचनस्य सम. 
वेता्थेरवान्मात्रेकोदिष्टे मातयेपि पितरिव्यृहः । इत्थ च प्रयोगः। अत्र 
पितमादयस्व यथामागमादषायस्वेति ध्रोदताद्यः । यआबषाययथा इति 
मनिरदगाणविष्णू | भमीमवृन् पितः, यथा भागमाबूषायिष्ठाः ॥ मम 
स्ते पितः, रसाय । अघोरः पितारत्वत्यादि पुल्लिङ्गन्त॒ नाष पुरिछ 
कष्येव पितृशाब्दस्य सस्कारवचनस्वात् । पतद्कः पितियो बाख 

इत्यत्र मेथिका पिवृपदस्थ जनकपुरषशबष्दतया मातृश्राद्धे मान्रादि. 
पदेनो्ट॒शत्याहुः । तन्न । अत्र पितर इयेतन्फत्रस्थ पिवृशब् 
समानयोगक्षेमस्वादस्य पितकब्डस्य । भादषिवेकादवो ऽष्वेत्रम् । 
स्वधावाचने तु पितामदहादिपदसमसिष्याहारत् पिदशाष्यस्य 
अनकपुरुषवयनत्वाद् । बहव चनस्यादष्टाथेत्वद् मात्भाद्ध मवु" 
-पदोाहः कायैः । 

वौ० मि० ४१ 
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दत्र ध्रल्पाणिः। 

अत पव दैक्षि पको एकवचनान्तः पाद्ठामन्त्रो बहुवचनान्तश्च 
श्चुतः, ततैकववनान्तस्य भ्रह्ठतावथैवत्वात् दविपारिकायां विहतो 
दिषचनोहः कायः बहुवचनान्तस्य तु प्रहतां वनथश्वाद्विृतावपि 
नाहः, किन्तु बहुवचनान्तस्वेषव प्रयोग इत्युक्तं मीमांसायामिति 
स्वस्य -मी्मास्तामिक्स्वमाविष्छतवाम् । कामङूपीयो ऽप्येष, तद्द 
योरपि मन्त्रयरविंहृवावृह इति लसिदडान्तापरिश्लानविज्ञाम्मतमित्युप 
क्षणीयं मीमांसकः । आमश्राद्धे कश्ुचिन्पत्ेषु अरसीचिनोहः उक्तः 
तथा च~ 
 भरीविः। ` 

आवाहने सवधाकारे मन्वा उद्या विस्तजजने। 
अन्यकमण्यनृह्याः स्युरामधाद्धे विधिः स्थतः ॥ 

भवाहने-भावादनमन्तर उशन्तस्त्वा निधीमहीति मन्त्र पितन् हविष 
अतव इत्यत्र स्वाकतव शत्यूह! । विद्ने-तन्मन्त्रे घाज्ञे वाजे वतेति 

मन्त्रे तृप्ता यातेत्यत्र तष्स्येतेति । स्वधाकार इति । स्वषा~पिडयहविक्ानं 
सत् करणं स्वभाकारस्तदङ्गभूतमन्तर शदमन्न सोपस्करमिति अन्नोष्ल 
मन्त्र इत्यर्थः । अत्रदमश्चमिध्यन्नपदस्थाने ददं धास्यमित्यादिश्पे 
णोः कायः । 
 रिमादि्तु श्वधाकरो=नमो वः पितर ईष इति मन्त्र, तत्रेष इति पद 
स्थाने आमायेष्युह इत्याह । तदयुक्तम् । रसशयुस्मादिपशदवत् इष इति 
पदस्व फलीभूतान्नप्रतिपादकत्वामावात् । यचपि तस्मा चं नोदेदि 
ति वनात् ऋष्युहो निषिद्धस्तथापि व चनादुकतस्वृ्चु मषत्येवो- 
ह; । निषेधस्यान्यस्डश्चु सावकाशत्वात् । दिपिवृकथद्धे तु पतच. 
-ऽघ्तौ ये च त्वामतरान्वित्यादेरेकषचनान्तस्य भपरृतावूहाभावाव् वयो 
शेकवथनस्यासाुत्वास्लोप इति केचित् । तन्न । पकस्मिन्नपि दौ 
.दाश्ुपटक्षयेकिति षच्चनाव् दिषनेनोहः कतेभ्य हति धूतेमाृदतादयः 

धस्तुठस्तु नानेन वचनेनाहो विधीयते किन्तु एतत्ते ऽसोयेच 
स्वामव्रान्विति पिण्डान् दयादिति वचनेनासोशाब्देन सम्बुधष्यन्तेक 

वचनाम्तद्ेवतानामविधानात् दिपिवके चेकेकस्पिन् इति वचनेन 
तादईश्चद्वयकिधानदेतचे कष्णशामेन नारायणश्चमोनति प्रयोगे खम्भ 
वति नो्ो छोपो वाऽऽभयिदुं युक्तः । पुतरिकापु्रस्तु पुजिकेव पुत्र 
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ुत्रीताया वा पुत्र इति पक्चयोमोतरं पितृशब्देन तत्पितरं पितम. 
हशब्देन तत्पितरं प्रपितामदशब्देनाहिशेव् भवातन मातामहस्तेन 
इति वश्चनेन पुत्रिकषपितुः पोतरित्वाषेधानात्। तथाचेश्थं प्रयोगः, पततत 
तत दकिमिणीदेवि ये च त्वामन्रान्विति। पव प्रतधद्धेषु पितृपश- 
स्थनि प्रेतशब्दो इति यथान्यायं दरष्ध्यं विस्तरभयादुपरभ्यते । 
ईत्युहविचारः । 

धथ भाद्ाषिकारिणो निरूप्यन्ते । 
वन्न मरीचिः । 

सृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः। 
बहवः स्युयदा पत्राः पितुरेकत्र षा सिनः ॥ 
खवषां तु मत हत्वा उयष्ठेनव तु यच्छतम् । 
द्रभ्येण चातिभक्तेन सवरेष छतं भवेत् ॥ 

पजरेणेद्यविशोषात् सवेष पुत्राणामाधेकारः। 
पज्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वे कारयेद् स्वधाम् । 

हति ऋष्यग्खंवचनावृ इ दिशषिषपुत्रस्द्धाके नान्यस्याधिक्षारः । 
तेषां चाधिकारक्रमो वक्ष्यते । अत्र पूत्रणेत्येकवचनमविवक्षितम् , 
“प्रमीतस्य पितुः पुत्रः धाद्धं देयं प्रयक्ञत” ईति बृदस्पतिक्षचनाव् । 
एषं सति सवषां पृथकभादानुष्ठनप्राक्ताव।ह-बहष इति। एकत्र शामिनः= 
सविमक्त धनाः । पकज्नवा सिन ध्यनेतैव लिद्धदैष्येण चाविभक्तेनेति 
[ यत् ] ¶४गुक्त तद्धेमक्तणनेनापि स्ाधारणाकृतन दरष्येणापृथक्न्राः 
खानुषठानप्रदेदनय, अत एव~ 

ठकषुहारातः। 
सपिण्डीकरण।स्तानि यानि थल्चानि षोडश्च। 
पृथक्पृथक् सुता! कु युः पएृथग्द्रब्या अपि क्वाचिव् । 

दाङ्गजिलितावपि । 
यवेकजाता बहवः पुथक्केत्रा पृथक्धनाः 
पकषाषेण्डाः पुथकशोचाः पिण्डस्त्वावतते त्रिषु ॥ 

एषट्दे्ाभ्=विजञातावमावृजाताः । इयद् [अनाम=विमकाः । पक | 
पिण्डा =लपिण्डीकरणान्तेषु बोडश्यभादतु दकमेव पिण्डं दद्यः, 
पुनः प्रतिपुत्रं पएृथक्पिण्डदानम् । पृथक्शाचान्नविजातीवमाद् सम्ब. 

 न्धात् पृथक्श्चोख मागिनः । पिणहिवति-छपिण्डता त्रिषु पुदषेषु मव. 
तीत्यथः। 
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घवेषामितिन्मयमन्र तात्य; । ि 
पकादश्चाद्याः क्रमशो ज्येष्ठस्य विधिवत् क्ियाः 
कुयुरतकेकशः भखमाण्दिक तु पृथक् पृथक् ॥ 

ति प्रचेतोवचरेकधाक्यतया उयष्ठेनेव पक दश्ादादेखपिष्डी. 
करणान्तानि भद्धानि कायोणि। कनिष्ठेन तु तश्र भनुमतिद्र्यापणे 
एष विधेये, पवं च प्रयोगावुष्ठावृत्वसरूप साक्षात्कतृर्वं जयेष्ठस्य, 
अनुमतत्वङूपमनुप्रादकतवरूप षा कतृर्वं कनिष्ठस्य ईत्यामिभ्रायेणोक्तं 
सर्वैरेव हतं भवेदिति । 

पतेन यत्र वेदेश्यादिवकार्कनिष्स्याचमतत्ववव्यसदलेषयारभावः, 
तत्र (र)तन पृथगेव तच्छ्रदमनुषुयम । अस्वयथा तस्व प्रल्यवायपः 

रिषटारो न स्यादिति यज्छुरुपागिनोक्तं त्िन्त्यम् । तस्यानुमातिद्र 
वयापेणयोरेवाथिकारस्य वाचनिकत्वान्न तु साक्षादवुष्ठनि, एवंच 
देश्ादागत्य तेन ज्येष्ठाय द्र्यापणमात्रं विधेयम्, शक्यत्वात्, ताव. 
तैव ख न प्रत्यवैति । भत एव “जयेष्ठेन, इव्यत्र “पृथक् नैव सुताः 
यु इत्यन्न च पवकारो कनिष्ठस्य सक्षात् कवैर्वनिषेधार्थो, एवं 
च ज्येष्ठासाश्निध्ये कनिष्ठस्य भच्चिदावृष्वे तेन दशाह व्यमेव कतै. 
ष्यम् , ““यस्स्वश्निदावा। प्रेतस्य ख दशाहं समापयेत्” धति वचनात् । 
न वैकद्शाहादिकमपि, जयेष्ठष्येव साक्षात् कवत्बोधनात् । यहि 
च शासखाये्च(न्त्यादिना कनिष्ठेनेकादशादादिकमदुष्ठतं तथापि 
उयेष्ठेन पुनः कतभ्यमेव, तस्येव साक्षादनुष्ठानक्िघनाव् । न च पृथ. 
क्षरणानेषेधात् तेन कथमचुष्टेयमिति वाच्यम् । कनिष्टछतभाय 
स्यानाधिकारि्ृतस्वेनाकछृतकदपतया तत्र पृथक्करणा--[णनिषेध)) 
भावादिति बहवः 

वस्तुतस्तु “बहवः स्युयेदा पुत्रा” इत्याहि मरीचिवाक्ष्य 
एकत्र षाचिन इत्यस्य पकदेश्चावस्थिवा इव्यथः, तथा च बहूनांषु 
राणां साश्निध्ये ज्येष्ठेन प्रयोगोऽनुष्टेयः स्षाधारणधतेन, कनिदे 
स्तु अनुमतिद्रभ्यापममात्रं विधेयम् । ज्येषठासान्निष्ये तु कनिष्ठेन 
षोडशभाद्धानि यथाकषछं यथा क्रमं संवत्तरपयन्तं कर्तव्यानि, 
पर्णं सवत्लरे ज्येष्टालन्निधते तपिण्डीकरगमपि तदा कर्तव्य 
मेष “प्रीतस्य पितुः पुतः ब्धे देयं भरयल्लतः! इति बृह्ातिवाकये 

( १ ) कनिषटेनेष्यथेः । 
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स्वे ाप्रविशोषेण धादकदकतर्वबोधनात् । बहुपुजरलान्निध्य पव 
मरीचिना दविशषाभिधानात् । 

भत प्व-- [| घ [| [4 वु 

नवधाद्धं सपिण्डत्वं धादान्यपि च षोडशच। 
पकेनेव तु कायाणि सविमक्तधनेष्वापे ॥ 

दति दक्ष्चने स्ंषापमधिकारमिप्रयेणाविश्ेषादेकेनेवे्युक्त, न 
तु ञ्येष्ठेनेषेति। भत्र धपिण्ड[रवं[मिभणम् , अतो न षोडशान्तगेतसपि- 
ण्डीकरणश्राद्धेन पोनदत्तयमू । पतेन ""भाद्धानि षोडश्चापाद्च विद् 
धौत सपिण्डताम्' इस्यपि प्यास्यातम्। अतं पव रामाला्निष्यव, 
णाद्भस्तेनेतच्छरादं छतम् । तदुक्तम्- 

भपोष्याकाण्डे । 

समतीते वशे तु इतश्चौचो विधानतः । 
चक्रे उादशिकं द्धं अरयोदशिकमेव च ॥ 

दशाह दति भशौवकालोपलक्षणम् । इदशिकनद्ादशादेन निश 
सम् । यदि पुनरन्तरा ज्येष्ठलान्निष्यं तदा तेनेव कनिष्ठहृताव्े- 
छनि भाद्धानि कतैम्यानि। बहुपुत्रसान्निष्ये मरीचिना शयेषठस्येव 
कतैत्वनिषमनात् । भत पव- 

प्रेतसंर्कारकमाणि यानि भद्धानि षोडश । 
यथाकारं तु कुर्वीत नन्वथा मुच्यते तु सः।॥ 

इति उ्पुहारवकषाक्षये जयेष्ठध्रतीक्षय। कालातिक्रमो न कतव्य इत्य. 
भिभ्रायेण यथाकारं ठु कर्वतित्युक्तम् । मन्यथा विधानल्ामथ्वाच्त्परा्े- 
येयाकारमिति निरर्थकं स्थात् । यदि कनिष्ठोऽद्निमान् ज्बेष्ठो निर. 
भिस्वका- 

एकाद चाहं निवैत्यं भोक् इशोचथाषिषि। 
्रक्ुर्दीताचनिमान् पुरो मातापिज्नोः सपिण्डताम्॥ 

इतिछम्दोगपरिक्ि्वचनात् कनिष्ठेन द शादकवाष्ध् हते सपिण्डीक 

रणे उयेष्ठेन पुननां वदनीयम् । एवं कनिष्ठस्य ज्येष्ठाल्क्गिधाने वृद्धा. 
प्तौ कनिदठेन कृत सपिण्डीकरणं ज्येष्ठेन पुननावतंनीयम् । “सपि. 
णडीकरणान्तानीश्व्यारिर्डुदारीतेन पृथक्करणनिषेधाव् । 

निवेंयति यो मोहाद् क्रिवामस्यनिवर्तिताम्। 
विभिर्नस्तेन मथति पिदृ चोपजायते ॥ 
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तस्मात् प्रेदक्रिया येन केनापि च हृता यदि। 
न तां नि्ेतेयेत् प्राः सतां धमेमनुस्मरन् ॥ 

इतिवायुपुराणवचनाश्च | 

दाकषिणत्यस्तु ज्येष्ठासलन्निधाने कनिष्ठेन छतं सपिण्डीकरण ज्ये, 
छेन पुनरावतनायं किन्तु प्रेतशब्दोद्धेखो न कावैः- 

कनीबस। ते कमे प्रेतशब्दं विहाय तु । 
तञ्यायल्लापि कतंभ्यं सपिण्डीकरणं पुनः ॥ 

इतिषचनादहित्याहुः । | 
ज्येष्ठश्च वतेमानानां मध्ये सवज्येषठः। न तु- 

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुरी मवति मानवः। 
पितृणां मातृणां चव स तस्माह्टग्धुमदेति ॥ [अ०९ छो ०१०६] 

एतिमनृकतः सवेपू्ात्पन्न एव । तस्य विभागभ्रकरणीयत्वेन वि 
शोद्ारादिप्रा्तवे उयेष्ठस्तुतिमात्रपरत्वात् । ज्येष्ठो यथोद्धत्यादिष 
शात् तन्न करोति तद् तत्कनीयसा कर्तव्यमेव । भाद्धकरणस्वङूप- 
योग्यज्येष्ठसान्निष्याभावात् । भेतत्वविसुक्तये च तद चुषानस्यावद्य. 
कत्वात् । अन्यथा पतितादिग्येष्ठखाज्निष्ये का गातिः । सखपिण्डीकर. 
णोत्तरं क्रियमाणेषु अमावास्याभाद्ादिषु तु भविभक्तानामपृथगेव, 
विभक्तानां तु पृथगेवाचेकारः । तदाद 

बृहस्पतिः । | 
पक पाकेन वसतां पितृदेवदिजञाचैनम् । 

॥ पकं भवेत् विभक्तानां तदेव स्यात् गहे गृहे । 
भनुरपि । 
॥ एव खद्वसेयुवो पृथग्वा धमेकाम्यया । 

पृथम्विवधते धममेस्तस्माद्धम्या पृथक् क्रिया ॥ 
[ अ० ९ ग्छो° ११९] 

अत्र विभागस्य पृथद्धधमनिमित्तता भ्रतीतेरविमागे धमानुष्ठानं 
पृथङ् नास्तीति भरतीयते । 
यन व्यासवचन- 

अ्वाकसवत्तराभ्ज्येष्ठः भद्ध कुयात् समेत्य वै। 
ऊ सपिण्डीकरणाव् सवं युः पथक् पृथङ् ॥ 

$ति, तत्- ॑ 

पकादशाद्याः कमशो ज्येष्ठस्य विधिवत् क्रियाः । 
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कुयुेकेकशः थम।भ्विकं तु पृथक् पृथक् ॥ 
इति प्रचेतोवाक्येकवाक्यतया- 

अविभक्ता विभक्ता वा छुयुः धामदेवतम् । 
मघासु च ततोऽन्यश्र नाधिकारः पृथर्विन।॥ 

इत्यापस्तम्बस्परेकवाक्यत याचाष्दिकभाद्धपरः, विभक्तकतव्यामावा. 
स्यादिभादपरं वा, आस्मिश्च पले प्रचेतोवचने आष्डिकम्रहणं छपि. 
णड़ीकरणेत्तरमाषिधादमाश्रोपलक्षणाथमिति चयम् । 

शृख्पाणिस्तु लघुदारीतव।क्ये सपिण्डाकरणान्तानीति विशेषणाद्. 
पिश्चब्दस्वरसाच्च सपिण्डीकरणादूष्वै विमक्तानामविमक्तानामपि 
पथक् भदमिवि सिख्यकवि । अत एव व्यासवाक्ये “ऊध्व सपिण्डः 
करणात् सवं युः पृथकदुथक्”' इति विभक्ताविमक्तसाधारण्येन सव 
इत्युक्तम् । मनुबृहस्तिभ्यां तु अविभक्तानामपृथग् धमः प्रतिपादित 
इतस्मात् पृथगधमावुष्ठाने फरातिशयः प्रतीयत इत्वाह । 

सथ द्रादशाविधपुत्राणां स्वरूपं श्रादाधिकारक्रभशच निङ्प्यते । 
तश्र याहवस्वयः | 

ओरसो धर्मपर्लाजस्तःखमः पुत्रिकासुतः । 
्िश्रजः क्षत्रज्ञातस्तु सगेत्रेणतरेण धा ॥ 
गहे प्रच्छन्न उत्पन्ना गूढजस्तु सुतः स्मरतः 
क।नानः कन्यकाजातो मातामहद्ुतो मवः। 
अश्चतायां क्षताथां वा जातः पोनमवः चुतः ॥ 
हदयान्मातता पिता वायं स वृत्रो दश्वके। भवेत् । 
क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः छत्रिमः स्यात् स्वबरृतः ॥ 
दत्तात्मा तु स्वय दत्तो गभ विन्नः सहोदटजः । 
उत्खष्टो णृष्टाते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत् सुतः ॥ 
पिण्डदोऽदा्ग्भेषां पूर्वाभावे परः परः । 

[ ० २ भ्र० < ऋछा° १२८-१३२ ] 
उरसो जात भौरसः=सत धमपज्ञीजः। सवणा धमविवाहोढा धमै 

-. पल्ली तस्था जात ओरखः पुत्रा मुख्य शते मिताक्षरा । 
मनुरपि- 

(१)सस्छृताया सवणाया स्वयसुत्पादयत् तु यम् । 

( १) स्वक्षेत्रे बंस्कृता्ां तिति सुद्ितपुस्तके पाठः । 



२४४ ्ीरमित्रोदयस्य श्रादपकाषे- 

तमौरसं विजानीयात् पुत्रं प्रथमकरिपकम ॥ 
[ अ० ९ छो° १६६] 

तत्वमः=भारसंसमः। पुतिकायाः छतः पुतरिकादुतः । 
भन्नातकां प्रदास्यामि तुस्यं कन्यामर्ङ्तवाम्। 
अश्यां यो जायते पुत्रः समेपुत्रा वेरिति ॥ 

[धति] बर्िष्ठाधुक्तविधनेन दत्तायामुत्पन्न,, स्त च ““यद्पल्यं म. 
वेदस्यां तन्मम स्यात् स्वधाकरम्" ¶तिसंवित्छतो मातामहमा्र्तम्ब- 
न्धी एकः पुत्रिश्पत्रः । “यद पत्यम्मवकस्यां तद् दयोः स्यात् स्वधाक 
रम्" इति संविदोत्पन्नोऽपरः। अथवा पुत्रिके सुतः पुत्रिकासुतः । ख 
त्रिविधः, भोरससमः। गोरसक्षप्रजावुक्धाऽऽ६-- 

वसिष्ठः । 
तृतः पुतरिकेवेति ) 
पुतिकेव तृतीयः पु इत्यथः । सत्रजः रेत्रजातास्तवितिन्केेन्भायौ । 
मनुरपि । 

यस्तद्पजः प्रमीतस्य करीषस्य व्वाधिदस्य वा। 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुतः क्षत्रजः स्मरतः ॥ 

[ अ० ९ ऋो° १६७] 
तष्पन्भाय । खध्मेणनघुताभ्यक्तत्वादिना । तदाह- 

मनुरेव । 
विधधायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाभ्यतो निशि । 
एकमुत्पादयेत् पुत्र दितीयं न कदाखन ॥ 

| अ० ९ छा° ६०] 
धयं च भस्यां यद्पश्वं जायते तद् धयोरिव्येषेङूपक्रियाभ्युपगमे 

वौजिनोऽपि । तक्षाद- 
मनुः । 

(रीक्रियाभ्युपगमास्वव बीजाय यत् प्रदीयते । 
तस्ये भागिनो दष्टो बीजी केतिक पव च ॥ | ०९. दलो० ५३] 

इत्यादि दिपिव्कथाददेवतानिणेये तप्रपञ्चितम् । बीजिनस्स्व. 
य॑ नौरसः “मौरसो ध्मेपल्ली जः” ईति याह्वत्वयोक्तेः, किश्तु पौन. 
विशेषः । ५भक्चतायां क्षतायां वा जातः पोन्मवः सुत'१ति याइव 
त्कयवचनात् । गृह शत्यादि । गूढजः पुत्रा भवेग प्रच्छन्न उत्पन्नो हीना, 

--~----* ~ ०० ~ =-= न ~ केण 

( १ ) कियाम्युपगमात्वेतत् इति मुदितपुंस्तके परदः 
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धकजात।यपुरुषजत्वपरिद्ारोण पुरुषविशषजस्वनिश्चयामावेऽपि स 
वण अत्वनिश्चये सति बोद्धव्य इति मिताक्षरा । अयं च क्ेत्रिण पथ । 
तथा च- 

भनुः | 

उत्पाद्यते गृहे यश्य न घ हइयेस कस्य सः । 
स गृहे पूढ उस्पन्नस्तस्य स्यादस्य तदप: ॥ इति । 

[अ० ९ शछो° १७०] 
कनीन इति । कन्या=-अपारेणाता । सथा च- 
वशिष्ठ! । 

कानीनः पञ्चमोभ्ये पिवग्हे संस्तुता कामादुत्पादयेत् स 
 काननिो माताम्रहपुत्ो भवैतस्यिाद । 

अथायप्युदाहरस्ति 1 

अध्रसता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुस्वतः 
पुरी मातामहस्तेन ददात् पिण्डं हरेदनम ॥ 

वुस्यतः-सजातीयात्। 
ब्रह्मपुराणे । 

अदचायान्तु या जातः सवणन पितृगृहे । 

स कनीनः सुतस्तस्य यस्मे सा दीयते पुनः॥ 
मनुः । 

पिवृषेदमनि कन्या तु च पुत्रं जनयेद्रहः । 
तं कानीनं वदेन्न वोदुः कन्यालसुद्धवम् ॥ 

[ अ० ९ ° १७२] 
बोढः=उत्तरकालं वोदुः, “अदत्तायां त्वि"द्यादि अह्मपुराणेकवा ` 

कयाव् । तं कन्यासतमुद्धवं पुत्र नान्ञा कानीन वदेदित्यन्वयः । कन्या. 
समुद्धवभिति कानीनश्चम्दस्य योगकथनाय । अत्र मातामहपुज्रस्ववि- 
धायके याशवस्कयव शिष्ठवाकये अपुत्रमातामहिषये । परिणेदषुज्र- 
त्वबिध्षायके तु ब्रह्मपुराणमदुवाक्ये अपुत्रपरिणतृदिषये । उभयोः 
सपुत्रष्वे वा उभयोरोवेति सम्प्रदायः । 

मिताक्षराकारस्तु कार्नानः कन्यकायासुस्पन्नः पृंवत् सवणोवत् , स. 
मातामहस्य पुत्रः, यद्यनृढा सा मेत तथा पिवृणुह एव सीरसिथता, 
अथ ऊढा वदा वोदुरेव पुः “पितुकेदमनी'^स्यादिमनुवाकया्ित्या 
ह । तिन्त्यम् । “अदत्तायां तु यो जातः ट्वादिनरदापुराणवाक्यवि- 

दीण्मि ४४ 



३४६ बीराभित्रोदयस्य भाद्धप्रका्े- 

रोधात् । “अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुत", इति माहव" 
त्व्यवलनेन परिणयोशचरं परिणेत्रक्षवयोनिक्षायापुत्पल्सय पनम 
त्वाभिधातेन कानीनत्वासावाश्च । भक्षतायामिति । अक्षतायां क्षतायां 
धा पुनस्बो सवणादुत्पन्ञ; पानर्मवः । 

विष्णुः । व व 
या तु पत्था परित्यक्ता विधवा स्वेष्छयाथवा । 
उत्पादयेत् पनभूत्वा ख पोन्मष उश्यते ॥ 

मनुरपि । 
था पत्या वा परित्यक्ता विधवा घा स्वयेन्छया । 

उष्पा्येत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव इष्यते ॥ 
[ भ० ९ श्छो* १७९ ] 

सा चदक्षतबोनिः स्यद्गतप्रलयागतापि घा। 
पोनमेवेन भ्रा सा पुनः संश्कारमर्हति । 

[ अ० ९ शछो° १७६ ] 
पुनभूलान्वुनरभ्यस्य मायामूत्वा । साखा ओेदक्षतयोनिः सती 

अभ्बमाभयेत् । तद् तेन पोनमेवेन पुनमूत्वसम्पादकेनास्येन पर्या. 
पुनविंवाहाख्यसस्कारमहति । यदि वा कौमारं पति परित्यज्य भ 
भ्यमाभित्य पुनः पूृ्पतति प्रत्यागता भवति, तदापि तेन कुमारेण 
न्रौ पुनर्विवादाख्यलंस्कारमहेति । अयं च पुतः उत्पादकस्येष । 
परित्यागेन मरणेन वा तस्यां परिणेतुः स्वत्वामावाद् । स्पषटमाह- 

कात्यायनः । 
क्रीबं विहाय पतितं या पुनभेजते पतिम् । 
तस्यां पोनमवो जातो भ्यक्तमुरपादकस्य सः ॥ 

दयान्मतिति । अत्र विशेषमाद- 
मनुः । 

माता पिता वा दद्यातां यमरद्धिः पुश्रमापदि। 
खहषा प्रातिस्युक्त स हेयो दश्रिप्रः सुतः ॥ 

| अर ९ ऋछो° १६८ ] 
सदशं ~स जा्तायम् । पतिषयुक्त-भावेभ्रातेपन्नम् “विक्रिय वेव दाने 

वां न नेया, स्युरानेष्दष, इत्येकवाकवत्वात् । भादचिन्तामणो प्रीतिं. 
गुराविति पटित्वा प्रतियुकोन्भ्याश्पाधिरदिताविति व्याख्यातम् । 
ध्न कग पुज दधात् प्रविषु्णीयादतस्यन्राबुक्नं मदैरिति विषाः 



आद्धाधिकारिनङूपणम् । ३४७ 

येन सिया भरवुश्ां विना दानपरविप्रहनिषषः । स जीवद्मदैका 
विषयः । “माता पिता वा" इत्यनेन मनुयाहवल्कयाभ्यां परस्परनेरपेश्षेण 
तयादवुत्वप्रतिपाद्नात् । जीवति तु मतैरि जिया अस्वातण्डयाद् 
यज्चाप्रहणावदयकल्वामिप्रायेण^मभ्यत्राचुह्ञानाद्भतुः" इत्युक्तं वधिषठेन। 
भत पए तेनेव शुक्रशोणितक्तम्मकः पुदषो मातापितृनिमिच्तकश्तस्य 
प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरो प्रमवत इत्यनेन मातापित्रोस्तुद्य. 
मेव प्रमुत्वसुक्तम्। ्व- 

क्ष्रजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् । 
एुत्रभरतिनिधीनाहुः क्रियालोपान् मनीषिणः ॥ 

§ [ य०९ ऋ्ो० १८० | 
इति भनुवाक्येन स्ीपुससाधारण्येन क्रियाठोपदेतोः पुत्रकरण।- 

कदयकरवप्रतिपादननापुन्राया ्िधिवाया अपि विनापि मतरेनुश्ा पुत्र. 
करणे न विशर्म्। यस्तु वसिष्ठवाक्षये खिथाः भविग्रहनिषेषः स 
सभतुकाविष्चय ईति प्रगबोकम्। 

वाचल्पतिमिषोऽपि पितुमातुञ्च दये प्रत्येकमपि कानाधिकारः श्यां 
स्तु विषो यत् सति पितरि तदबुहनन्भावुदावृस्व भक्ति तु त. 
दु माकेऽपीर्यनेने्मषाह । 

मचुवाक्ये आपद्धहणादनापदि न देयो, दातुरयं तिषेधः भापदि 
प्रविप्रहीतुः पुत्ामाव इत्यन्ये । 

वसिष्ठः । 
श्ुक्शोणिवसम्मवः पुरो मातापिठ्निमित्तकः तस्य प्रदानविक्र- 

यष्यागेषु मातापितरौ प्रमवतः नत्वेकं पुत्र दधात् ; प्रतिगृहणीयाद्वा 
स हि सन्तानाय पूषा, न खी पुत्र दयात् प्रतिगह्णीयद्वान्यत्राचुक्षा. 
नाद्धतुः । पुत्र भ्रतिग्रहीभ्यन् बन्पूनाहूय राजनि ष।ऽऽवे्च निषेश- 

जस्य मध्ये भ्याहवििंहेत्वाऽदूरवान्धव बन्धुसन्निरृष्टमेषव भरतिग 
हायात् । सन्देहे चोत्प्े दूरे श्द्रामेव स्थापयेत् । विजायते केन 
बहुङ्ञायत इति । एक पुत्रमित्युपलक्षणम्। भनेकपुज्रलद्धवि अ्येषठो 
न देयः । “उयेष्ठन जातमत्रिण पुन्ना मवति मनवः इति मनुः 

वाक्येन तस्येव पुजत्रकयेकरण सुख्यत्वासिजानात् । बधुन्नाहूयेति दत. 

कस्य अशप्रप्त्याद्यधै, रजनीत्यपि दायम् , निविधनंरपहम् । 
हुष्वेत्यत्र सस्वानसि घानादनदेशविहितारचरचदलादशताङिङ्पा 



३४८ वरिमिप्रोदमस्य भादभकातै- 

सखरख्ध। प्राह भद्रषान्धबमित्यत्वन्वदशभावाविश्रृष्स्य प्रतिषेध इते 

मिताक्षरा । बन्धुनि प्रतिप्राष्यवबन्धुनां समापवातनम् । इदमाप 
एाथेम् । परीक्षितस्यापि कथञ्चित् ब्राह्मण्यादि उन्देह उने यावत्त 
नषु [स्तावदू] दूरे श्र्रवत् स्थापयेत् तेन न व्यवहरत् । अयुत्रस्य पुत्र 
करणावद्यकत्वद्योतनाय शुर्युपन्यासतो विहञायत इतिशरूयत इव्यथः । 
एडेन=मनोर सेनापि पुत्रेण वदून्-पिश्रादीन् नरकाल्त्रायत इति । अत्र 
दावुश्रतिशहीवृगोचरो नियमः, क्रीतस्वयंदसष्त्रिमापविद्धेष्वपि य. 
थासमधं द्भ्यो इ टाथेत्वात् । स्वय दत्ते तु शमोऽपि । तत्रापि भर 
तिप्रहस्त्वात् “प्रतिश्र्ष्विन्' इत्युपक्रम्य वलिष्ठेन होमािधानात् । 
भन्र तु खीशयुद्रयोने हामस्तयोरविधस्वात् ॥ पुन प्रतिभ्रहष्यन्नित्यस्य 
तु स्वगेकामादिपदवत् सविधपरत्वेनाप्युपपचेः। परतिप्रहस्तु तयोः 
वेचनादाचाराश्च ज्ेयः। अत्र विशेषः- 

कारिन्ापुरणे । “ौरलः क्रञञ्चिवेशत्याश् पक्रम्य । 
दत्तश्चापि तनया निज्ञगोज्रेण संस्छताः। 
आयान्ति पुत्रतां सम्यगन्यबीजसमुद्धवाः ॥ 
पितुगत्रेण यः पुः सस्छृतः पृथिवीपते । 
आनृडुन्तं न पुत्रः स पुत्रतां यतति चान्यतः॥ 
्यूडाद्या यदि सस्कारा निजगोत्रेण वै इताः 
दत्ताधास्तनयास्ते स्युरन्यथा दाख उश्यते ॥ 
ऊध्व तु पञ्चमादर्षान्न दसतादधाः श्रुता चृष। 
गीत्वा पञ्चधर्षीयं पुत्रि प्रथम चरेत् ॥ 
पौनमवं तु तनयं जातमान्न समानयेत् 
हत्वा पौनरमेवं स्तोम जातमात्रस्य तशय वै । 
सर्वास्तु कुर्यात् सस्कारान् जातकमांदिकान्नरः ॥ 
ते पौनभेवेस्तोमे सुतः पौनर्मवस्ततः। 
पकारिषटं पितुः कयात् न भाद्ध पावेगादिकम् ॥ 

करीत इति । मातापितृभ्यां मात्रा पित्रा वा विक्रीतः, अत्रापि दत्तक. 
वेकः उवेष्ठं वज्यित्वा आपदि सषणाऽधिप्रतिपन्नद ब्ेयः | यज्ञ ~ 

क्राणायाद्यस्त्वपत्याथं मातापित्रोयेमन्तिकाद । 
सख क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोऽखश्शोपिषा॥ 

| मर ९ छा० १७५] 



्राद्धाविकारिनिरूपणमू । ३४९ 

इति मनुवाक्ये भसदशा इत्युक्तं तवै क्रेतुश॒गरसहश शत्यमिप्राय 
न तु विज्ञातीयाभिव्रायम्। “सज्ञातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः" 

इति याहवत्वयोपकस्त्टारवि रोधात् । 
बोधायनः ॥ 

मातापित्रोहस्तादम्यतरस्य वा योऽपत्याथ गृह्यत सल कीत इति । 
कृत्रिम इति । छतरिमस्तु पुत्रः स्वयं पुश्राथिना धन्त्रप्रदशेनदिप्रो- 
भनैः प॒श्रीक्ृतः भयं च मातापिद्रहितः तत्सद्भावे तत्परतन्त्रत्वात् । 
जपविद्धस्तु मातापितृभ्यां त्यक्तः । पयंदत्तस्तु स्वारानं दष्ासीि 
तास्बां हतिस्य भेदः । 

मनुः । 9 

(१)सदश यं प्रङुवीत गुणदोषविचक्षणम् । 
पुत्रं पुत्रगुणेयुक्तं स विशेयस्तु छृिमः ॥ 

[ अ० ° क्छो° १६९] 
गुणदोषविवक्षणं=पित्रो सौद्दोकाचकरणे दोषस्ष, तत्करणे गुणः 

स्य च विवेकम् । पत्रगुणै=पिन्नोराराधनादिखर्पैः । दत्तसेति । माता. 

पितृविदीनस्ताभ्यामकारणात् त्यक्तो वा तवाहं पुत्रोऽस्मीति स्वमा 
त्मानं यो ददाति स सयदत्त इत्यथः । तथाच- 

मनुः। 
मातापिवुविद्दीनो यस्स्यक्तो धा स्यादकारणात् । 
धाश्पानं स्पदयद्यस्तु स्षय दत्तस्तु स स्मृतः ॥ | 

[ अ० ९ न्छो° १७७ | 
अकारणात्-त्यागकारणं विना । स्यकषयेव्रदद्यात् । गे विन्न इति । 

विन्नःपरम्परथा परिणयसंस्कारधान्। सखवणोरलम्मूतः परिणयन- 
काठे स्थितो गर्भः बहोः, तस्माज्ातः खदोढदजः पुतः। तथा च~ 

2 या गर्भिणी संख्कियते श।ताश्चातापि वा सती । 
घोदुः स गर्भो भवति सहोढ हति चोष्यते ॥ 

[ अ ९ को" १७३] 
हाता ग्मैवस्वेन, तथा भक्षातापि, बोदुरिति विशिषाभिधानान्न. 

दौखिनो न कानीनवत्सातामहस्यपि। मनु- 
पाणिप्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 

( १ ) स्॑दृ्ेतु प्रङ़मौशमिति सुदितपुस्तङे पाडः । 



३५५० दीरमित्रोदयस्य भादप्रकाश्ै- 

गाकन्वासु कचिन्नृणां लुघधमेक्रिया हि ताः॥ 
[ अ० ८ इलो० २२६] 

इति मनु्चनेन कन्यास्वेव पाणिप्रहाणिकमन्धविधानात् कथमत्र 
गर्भिणी संस्कियत ह्युक्तम् । कन्यात्वं हि दानेनोपमोगेन घा गच्ड- 
ति “कानीनः कन्यकाजातः", इत्यत्र तु कन्यापदमद्त्तापरम् । मस्या 
अदुपमुक्तत्वासम्मवात् । “कन्यामुपयच्छेत', इत्यत्र तु कल्यापकषम 
युपञ्ु्ताऽद चापरम् । अत पव “भनन्यपूर्विकाम्?? इत्यत्र यारवत्कयव. 
खने दान उपमोगे वा अन्यः पूरवो यस्या नास्तीति स्वेनिषन्धुमि 
व्वाख्यातम् । एव च "कन्याभुपयच्छेत' शत्यत्र कन्यापदमेवदेक 
वाक्यतया अभनन्यपुवकापरम् । अत पव च कुन्ल्या अदक्ताया अपि 
लम्भोगेन कन्यात्वापगममवगत्य “कन्यैव त्वं माविष्यालि" इति 
तस्ये सूर्येण धरो दचः। 

मनुस्तौ च । 
भकन्येति च यः कभ्यां त्रयाद् देषेण मानवः । 
स शत प्राप्नुथादण्डं तस्या दोषमदशचयन् ॥ 

[ अ० ८ च्छो २६५] 
इति धाक्ये अक्षतयोनिकायां कन्याश्ष्द्ः स्पष्ट एव । पवं च 

लाति सग्मायाः कथ संस्कार इति चेत् । 
अध्रोख्यते। पाणिप्रहणास्यलंस्कारः मायोरवलक्षणः कल्या 

स्वैवोर्पधते नाकन्यासु “अनन्यपूर्विंकाम्'"इत्यनेनान्यपूिंकायास्तत्र 
पयदस्तत्वात् । स च संस्कारः पाणिब्रहमणिकमन्त्ररध्पद्यते । 

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् । 
वेषां निष्ठा तु विङ्ेया विद्धिः सप्तमे पदे ॥ 

[ अ० > शछो° २२७] 
इत्यनेन मनुना पाणिग्रहणिकमन्नाणां दारत्वनिष्यादकत्वामिधा- 

नात् । तथा सति ते मन्त्राः कम्य स्वेव प्रयोज्या नाकन्यासु तत्र सं 
स्कारायुत्पसेः, मत एवोक्त “लुप्तधमक्रिया हि ता" इति । शोमदहि 
र्पः शस्कारस्तु तत्राप्यन्यपूिंकादावनुषतैत पवेद्यमिप्रायेणोक्ं 
भ्या गाभिणी लस्करियत'' इति, एवञ्च अन्यपूर्विंकायां गर्भिण्यां मा. 
यात्वायुस्पादन तस्यां विवाहे दत्छम्पाद्काः पाणिग्रहणिका मन्त्रा 
न प्रयोभ्या होमादि सस्कारस्शवनुब्तंत पवेति प्रागु । भाग्य 
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भाद्धाषिका रिनिस्पणम् । १९५१ 

वादिषिवाहे तु भायौत्वलिखयय मन्त्राः प्रयोज्या एव । अत एव तेन, 
म्धर्वादिविषहेषु ुनर्वेवािको विधिः । 

कतेग्यश्च चिसिर्षेणेः समयेनाच्चेसाश्षिकः 
इत्यनेन गान्ध्वादिविषादेषु सर्वोऽपि वैवाहिको विधिदकः। 
उत्पष्टोगृह्यत शति । अश्र विष्ेषमाह-- 

मनुः । 
मातापिवुभ्यामुल्खष्टं तयोरभ्यतरेण वा। 
य पुत्र प्रतिगङ्णीयादपाबेदधः स उख्यते । 

[ अ० ९ ऋ्छठो° १७१] 
उत्वृ्ट-श्यक्तं भरणाशामथ्यंन, गण्डजातस्वादिदोषेण वा, नतु 

पातिस्येन, तस्य असग्रा्त्वात् । पतेषां च दादश्चपुत्राणां यगि]नार- 

दश्खतो- 
गरसः क्षत्र जथ्ेव पा्रकापुत्र पव च । 
कानीनश्च सदोढश्च मृदोत्पन्नस्तयेव च ॥ 
पोनमवोऽपविदश्च दसः क्रीतः कृतस्तथा । 
स्वयं चोपागतः पुत्राः दादशते प्रकषीतिताः ॥ 

इव्यभ्यथा क्रमो श दयते । 
पष मनुर्शरतावपि । 

ओरसः क्षध्रजश्येव दत्तः स्वम पव च । 
मूदोत्पल्लोपविदश्च दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ 

[ अ० ९ छा० १५९] 
इति तेषामन्यथा क्रमो इदयते । अत्र बुिकापुत्रो नाकः। पा 

रशाघापरनामा शौद्रो) तष्टश्चणं चाग्रे वक्यते । क्ष न भादाच. 
यिकारक्रमतास्पर्यकः किन्तु परिगणनपान्रतास्पयेकः । तत्र यारव. 
त्क्येन ““पृक्ोभवि परः पर" हइत्यन्यथाक्रमाषेधानात् । 

यथपि विष्णुस्मृतौ भौरसक्षेत्रजपुत्रिकपुत्रपोनमंवका्ननगूहात्व- 
नरसदोटद तकक्री तस्वयमुप्गतापविद्धयत्रकचनोत्पादिताना प्रथमे 

तीयवतीयदित्वेनामिधानादेतेषां पथैः पूर्वः धेयान् ख पव दायर 
इ्युकेश्च कमोऽभिदित एव, दायहरण्वेन च पिण्डवादृर्वस्यार्लर्भिक- 
स्वात् पिण्डदाने ख एव तदनुमतः क्रम श्यु्नीयते । तथा च विष्णू. 
कयाक्ववव्कयाकक्मयोविंकर्प इति प्रतायत । 



१५१  बीरमित्रादयस्य भादप्रकश- 

तथापि विश्चनेदवरादिधामाणिकनिबन्धुमियाशवदक्योकरक्रमा. 
क्ीकारात् स एाद्रणीयः। विष्णुस्मृतौ तु कृजो नोक्तः, पारशवा 
परनामा यत्र कचनोष्पादित उक्तः । तद्टक्षणमाह- 

भनुः । 
यं ब्राह्मणस्तु चुद्रायां कामावुस्पादयेव सुकम् । 
स पारयन्नेव शवस्तस्मात् पारदाः स्मृतः।॥ 

[ अ० ९ छो १७८1 

“'विज्ञाष्येष विधिस्प्रतः'' इति याज्ञषत्व्यद शनात् शुद्रायापुहाया 
मिति कुल्दकमहः । यत्र कचनोत्पादि तस्तु दाद् श इति विष्णुस्मुतिदशे 
नात ऊदढायामनुढायां वेति वाचस्यतिमिधः। ब्राह्मण इति श्रवर्णिकोपल 
क्षणम् । पारयन् पुश्रान्तररदितस्य पितुख्पकुषंन् । शवः दाव इव शावः 
असं पृर्णोपकारकन्थाख्छवषव्यपदे हाः । अत्र क्षेवजादी न् पारदावान्तान् 
सुताचुकत्वा । 

क्षे्रजादीन् सुतानेकनेकादश यथोदितान् । 
पुश्रपरतिनिधीनाहः क्रियालोपान् मनीषिणः ॥ 

। [ अ० ९ ऋ्छो° १८०] 
इ।त प्रनवचनात् । 

ब्राह्मणेन न कतेष्य शुवस्येवोद्धदेिकम् । 
शद्रेण वा ब्राह्मणस्य विना पारशावात् क्षाचेत् ॥ 

इति गरस्करषचनाश्व पवोक्तद्वाद दाविधपुत्रामावे शुद्ापुत्रस्या 
पि दिजातिपिदधाद्धादावाधक्रार शति प्रतीयते । यत्त दादश 
पुत्राजुकत्वा । 

य पतेऽमिदिवाः पुत्राः प्रसङ्कादन्यषीञजजाः 
यस्यति बीजतो जाता स्तस्यते नेतरस्य तु ॥ 

| [ अ० ९ दलो० १८१] 
इति मनुवचनं तत् सस्थोरसे पुत्रे पुत्रिकापुत्रे वा सति ते न कर्तं 

घ्या इत्येव परम् । “अन्यवीजजा" इति श्चेत्रजादिसकरुपुत्ोपरक्ष 
णार्थम् । अत पष स्ववीजजात।वपि पौन्भवन्ोद्रौ न कर्तष्यौ। 
अत पव- 

शृहष्यतिः । 

आज्यं विना यथा तें सद्धिः भ्रतिनिधिः स्मतः । 
तथैकाददापुतरास्तु पुतरिकोरलयो्थैना ॥ 
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ज्रात्रणामकजातानामकदचत् पुजरवान् मयत । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मचुर्रदीत् ॥ | 
[ अ० ९. इलोऽ १८२ | 

स्वालामकपत्नीनामेका चत् चुक्निणी भवेत् । 
सवास्तास्तन पुत्रण प्राह वुत्रवता पचुः 

[ अ० ९. इकोा> १८३ ] 
शत मनुवचनद्वयम । तक्राद्वचन स्चातृपत्रस्य ` पश्नाकरणस भवे 

ऽन्धषा पुक्राकरणानषधाथ [स] पनः पुत्रश्वप्रतिपादनाय,.सस्छुता गा. 
जज बन्धुः""दाते याज्ञवत्वयुवयनेन मदुपयेन्तामाव पव सवुु्र्या. 
धकारपरतिपादनविरा्धात् इति मिताक्षरा । दविवोयवचनं तु पुज 
स्वप्रतिपदनाथम् । 

विदध्यादौरसः पुत्रा अनन्या भोखंदेदिकम् । 
तद माच सपलीजः क्षत्रजादययास्तयाषहत। ॥ 
तेषामभावे तु पतिस्तदभाषे सपिण्डकाः ॥ 

इति काल्यागनवचने तस्यापि पुत्रकायकरणश्रवणात् । 
अन्येतु 

अयं पुत्रित्ातिदशो मदुषुज्रसद्धावे सपल्लपुत्रसद्भाषे च प्रति. 
निभीभूतपुत्रकर्णनिषेध। र्थः, सिया; खपिण्डनाचथश्च । 

अपुत्रेण सुतः कार्यो यदक् तादक् प्रयज्ञतः 
पिण्डोदकक्रियाहतानौम सकीतेनस्व च ॥ 

दति थखने पुत्ररादेतस्यैव पुज्रीकरणविधानात्। “पतिपुत्रविषही- 
नाया सिया नास्ति सपिष्डनम्" ईति वचनेन पश्रविहीनाया पव 
कपिण्डननिवधाच्चेति पराहुः । 

धस्तुसस्तु तन पुर्रेणविशधरवणात् अयं पुत्रस्वातिदेकाः, पुत्रित्वोप. 
सहारदश्चनात, पुत्रिस्वातिदे शश्च । तश्रयोजन च पुज्ञामनरकत्राणादि, 
पुजिस्वपुरस्कारेण विधिनिषधप्रबातेश्च । न च तस्य पु्रीकरणस 
सभवे तरलद्ावे चान्यस्य पुज्रीकरणनिषेधः, अपत्रेणेत्याङ्ेवाकयेन 
-सुख्पपषरदितस्येव पुज्नीकरणविधानात्। अत पव मनुनापि भोरला- 
दीन् दादश्चविधपत्रायुकर्था " स्चत्रजादीन् सुतानेतान्,' ईत्यादिना 
पु्रपरतिनिधि[धी]मूतक्षे्नजादिपुज्रीकरणसुकप । तस्मान् मनूरक्रि 

ची० बि ४५ | 



2५४ वोरमिप्रोदयस्य भाद्धप्रकके- 

याले पतो घौवुपुत्रसद्धावेऽपि शेत्रजादिपुत्रीकरणं न विरुखमिति 
अतामः। अत्र पचुवसत चरातपद सहादरद्रावुषरम् । ववाह 

इृहस्पतिः । 

| ` थथकजाता बहवो च (तरस्तु सोदराः । 
एकस्यापि सते जते सर्वे ते पुत्रिपाः स्मतः । 
वह्ीनमेकपल्लीनात्रष दव वाधः स्मृतः ॥ 
धका चत पषिणी तासां सधां पिष्डशस्तु सः ॥ इति । 

४ दिके ख।ऽलुपगोतस्यापि पाश्थाथिकारः। 
न हास्मिन् युञ्यते कम किड्िदामोद्जिवभ्यनात् | 
भामिष्याहास्यद्ह्य स्वधानिनयशाहते ॥ 

व [ भ० २ दको० १७१।-१५६] 
इति मरघुवयनात | 

कुया सुपनोतेऽपि भचमकस्तु यः सुन, 
पितुयक्षाहुति पाणो जुहुयाद् ब्रह्मणस्य सः ॥ 

इति दृदमनुवचनाश्च । स च हृतच्युद्स्यव । त्रिवषादुद स्वहत. 
चुड्स्वापि । तथा च~ 

सुमन्तुः । 
अनुपताऽपि कुषात मन्रव्त्पयेतृमाधकम् | 

यद्चसो इतश्युरः स्यात यदि स्याश्च त्रिवत्सर, ॥ इति । 
यद 

छतव्वूडस्तु क्थंति उदकं पिष्डमध च । 
स्वधाकारं प्रयुञ्जीत वेदोख्वार न कारयेत् ॥ 

इति भ्यान्रवचन तम्मत्रोखच!रणासमथेपुत्रपरम् । 
यस्तु धादाचनुष्ठानासमथेः पुत्रः, त भत्वाद- 
कात्यायनः । „ 

असस्छृतेन प्या च शच्चिदानं समश्वरकम् | 
कतभ्यमितर्त् सव कारयेदन्यमेथ हि ॥ इति । 

ताहशस्याप्योरसपुन्रस्य सत्व उपनोतेनापि पुतिकापुजरहषेज्ञादिना 
भोभ्वदेहिकादि न कतेभ्यम्। ओरलासद्भाव एव तेषामाधिकारान्। 

पथं प॒त्रिकापश्रादिक्षेत्रजादिसमववेऽपि बोध्वम्। तदेवं घाद. 
शविधपुज्ाभाषे पोत्रस्तव माके प्रपन्नः  विष्णुपुराणदो तथा क्रम 
दशनात् । । 

| 

५ श, न 



आद्धाबिकारिनिरूपणम्। १५५ 
तथा च विष्णुपुराणम् | 

पुः पौः प्रवोत्रो वा तद्द चावृ्न्ततिः। 
सपिण्डखन्ततिवापि क्रिया नुप ! जायते ॥ 

छन्दोगपरिशि्ट च । 
पितामहः पितुः पश्चात् परेतध्वं यदि गश्डुति। 
पत्रेणक द शाहादि कत्य भादवेडशम् ॥ 
मेतत् पोत्रेण कतेव्य पुत्र्षाद्चत् पिकाः 

यतत । 
पाश्च पु्िक्।पन्रः स्थगंप्राप्तिकरावुमौ । 
रिक्थे च पिण्डदाने च समो तौ परिकीर्तितौ ॥ 

ति इृशस्पतिवचनं तत् पुत्रीहृतावाः कन्यायाः पुश्रपरम् । 
५ अहता वा कृता वापि य विन्देत् सदशात् सुतम् । पोत्री माताम. 
हस्तेन” हर्थनेन मनुवाकवथन तस्यं पात्नित्वासिघानात्। अतश्च 
पोत्रगाणपुज्रयोविंकद्पायं तद्चनं “पुत्रेषु विधमानेषु नाभ्यं तै 
कारयेत्स्वधाम्"' इति कऋष्यगृज्णवचने पुत्रेष्विति भवणात् गोणसुश्य 
पुज्रामाव पवन्येषामरधिकारप्रतीतेः। क्षेत्रजादिषु पुत्रत्धोकेश्दमेष 
प्रयोजने यत् पुज्रप्रहणेन तेषामपि प्रहृणमिति । 

कराद्चं तु-- 

ओरसपुश्रासावे पौत्रह्तदभवे प्रपोत्रस्तदमावे क्रमेण पुत्रिका 
पुज-सित्रज-द तक-क्रात-ङात्रम-स्वयं दत्तापविद्धा दस्युम् । पुत्र; 
पोज्रः अपोत्रश्च पुत्रिकापुत्र पव च” इति स्मृतिसपरहवचनं तत्र प्रमान. 
श्वेन लिलतम् । प्रपोत्राभवे पक्त । 

तया च शङ्खः। 
पितुः पुन्रेण कतेध्या पिण्डद नेदकक्रेया। 
पुत्रामावे तु पक्ञी स्यात पत्स्यमषे सहोदरः । 

भार्यापिण्डं पतिदेयात् भत्रं माया तथेव च ॥ 
इवद्मादेश्च स्नुषा चेव तवमा सपिण्डकाः ॥ इति । 

ुतरामंवि लिस्यन् पुत्रपदं पोत्रप्रपाश्रयोश्प्युपलक्षणम्। 
यस्तु--"“न भायोयाः पतिदेदयात् पत्ये भाया तथेव चख", इति 

छन्दोगपरिशिश्व चनं तत् पुज्रपोत्रप्रपोन्रपयन्ताधिकारिलद्भाषे बोध्यम् । 

यथपि “अपुज्रस्यतुया पुत्री सापि पिष्डमद्ा मेद् ' इति भ्य 
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शङ्कव चने पुत्रामवि पया मधथिकारः प्रतीयते । 
मङ्गादज्गात् सम्मति पुत्रवद् दुहिता नृणमम् । ` 
तस्यामात्मनि जीवन्त्यां कथमभ्यो दरेचनम् ॥ 

इति मनुषचनेन च पुज्रामावे प्रथमतो दुदहितुधेनाधिक्षारप्रतिषा- 
द्नेन “गो्क्छुक्षथादुगः पिण्ड) इत्यनेन प्रथमतः पिण्डाथिक।रः 
प्रतीयते, तथापि परन्यनन्तरं तस्याधिकारो बोचभ्यः। 

पल्ली दुहिवग्शैव पितरौ अ्रातरस्तथा । 
तत्तो गोश्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ 

[ भऽ२प्र० ८ ग्छो० १३५ ] 
पषाममवे पृवैषां धनभागुत्तरोकरः । 
स्वयातस्व ह्यपुत्रस्य सवेषर्णेष्यं विधिः ॥ 

[ अऽ २प्र० ८ ग्छो० १३६] 
ति याहवस्क्यवजने पल्न्यनन्तर दुहितुधनायिकारप्रतिपादनेन 

धद्धेऽपि तथा प्रतीतेः 

यत्तु 9 [१ ° [® € ® 
अपुत्रा ज्ञी यथापुर पुत्रषत्थपि भतरि। 
दधात् पिण्डं जल चेव जलमत्र तु पुत्रिणो ॥ 
बुिता पुत्रवत् कुयान्मातापिश्रोश्तु संस्छृता । 
ज।शौचमुदकं पिण्डमेकादिष्टं सद्। तयोः ॥ 

इति पठ्यमानं वलनद्वयं तक्मुरम्। समूरष्वेऽपि बालदेशाभ्वसित- 
पुश्रद्ध।वविषयमिति शलपरणिः । सावत्सरिकभद्धविषयमिति केचित्! 
यदापि च “सर्वाभावे सिवः कुदः स्वमतृणाममन्त्रकम्" इति माद. 
णेयपुराणवचनम् । “कुरुद्वयेऽपि चोष्छनन सीभिः काया सपिण्डता 
इति विष्युपुराणवचनं तद स्णोविषयमिति श्रूलपाणिः । | 

जपे तु आस्ुरादिधिवाशोदविषयमिदम् । बाहवस्कयाहिभिः बरपौ. 
श्रानन्तरं पलम्या भचिकारप्रतिपावनेन यत्रत्यस्जीपदस्य पदह्लीष्यकं 

[तिरिक)ज्जीपरत्वाव् । माञ्ुरादिविधादोढायास्तु पक्लीत्वामावमाह-- 
शतितिषः-- (~ १, ऋदु ९ [१ | "4 [3 

धम्यधिधाहेङ्ढा या सा पक्ञी परेकीतिता। 
स्ाशिकारिणी द्यष। यक्षद घमरकमंणि॥ 
क्रयक्रीताखनारीसान पक्षीत्वमिधीगते। 

भसादेषे नसा पिष्ये दानी तां भुनबो जगुः 
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अत्र क्रयक्रीतेस्युपाद्।नाव् धस्वां इति विदषणाष्चासुरादिवे. 
वाहिता प्रतीविरित्याहुः । भपरे तु अपरिणीताविषथमिति । भन्न यथपि 
पत्नी दुदितर्शेवत्यादिवाकष्यस्य विभक्ताससष्टपरस्वेन मवेमक्तस्य 
संसष्स्य च सहोदरस्य पल्ञातः पूवं घनाधिकारो श्यते । 

भपुत्रा शयन् मतुः पारयन्ती बते स्थिता । 
पत्न्येष दधात् तत्विण्ड हत्स्नमे्ं टमेव च ॥ 

इति मनुव्चनमपि विभक्ताक्षेखष्टमतृधनपरम् । तथापि भवेम. 
छस्य संसृष्टस्य घा सोदरस्य सत्वे पर्या भधिकारामविऽपि पर्म्यवाः 
भादाधिकारो वाचनिकः । "गोत्ररिक्थानुगः पिण्ड" ईइट्यस्थौरस 
गिकरवेन प्रहृते भप्रवरत्त\। पिजोचनप्रादिष्वेऽपि नरतः भदा. 
कारः । कालदशे तु पूर्बोकापविङधपयन्तपुज्रामवि परली, तद्मवेमू 
ढकानीनपौनमंवाश्च शत्यम् । 

काननिगूढसदहजपुनभूतनयाश्च ये । 
परन्यमावे तु कुयुस्ते भप्रशश्ता यतः स्मृतः ॥ 

इति स्सृतिसप्र्वचनमन्र प्रमाणसेनोकम् । पल्यमवि कन्वा, 
५अपुश्रस्य तुया पुत्री सापि पिण्डपरद्ा मवेत् इति ऋष्यशङ्गवचना- 

। याहवत्क्येन पल्यनस्तर तस्या घनावचिकारप्रतिपाद्नाष्च। 
मनुरि। ४ 

यथेव।त्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्या हरेद्धनम् ॥ 

[ अ० ९ न्छो° १३० ] 
धकु-- 

पितुः पुत्रेण कतेष्वा पिण्डद नादकक्रेया । 
तद्भावे तु पत्नीं स्वात् तदभावे सहोदरः ॥ 

इति शङ्खवचने, यञ्ज “तातुश्रौता स्वयं चक्रे तद्धायं चेक्षि 
दयते” इत्यादि पुराणवचने तदू विमक्तसखष्टािषय मिति केचिव । 

शम्धे वु पल्लीभायोपदे कन्याया मप्युपलक्षके । 'दुत्रम वुदिता 
छमा इत्यनेन मनुना तस्याः पु्रतुरपत्वकथनेन खारापक्षया, ब- 
लधत्वादिति षदन्ति। 

तन्न प्रथमतोऽनृढ। तस्याः सगोत्रस्वात् , प्रथमं घनाधिक्ारा 
डच, “गोत्ररिक्थानुगः पिण्ड" इत्यनेन मनुना पिण्डस्य गात्राजुग. 
वामिधानव् । ` 
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दुहिता पुत्रवत् कुयोत् मातापित्रोस्तु खरछत।। 
भशोचमुदक पिण्डमेकोदिष्ट सदा तयोः ॥ 

इति मारद्राजवाक्यमसर्छृताय। भमव संसढृताया अप्यजथिकार 
प्रतिपादकम् । तमवे दौहित्रः । 

दानां चाप्यदचानां कन्यानां कुरुते पिता । 
चतुथऽदनि तास्तेषां कुर्वीरन् सुसमाहिताः । 
मातामहानां दौदिजाः कुषत्यहिने चापरे । 
इति ब्रह्मपुराणयपाटक्रमात् । 
पोत्रदौहिश्रयोर्छोके न विशेषस्तु ध््॑वः।. 
तयो मातापितरो सम्भूतो तस्य देहतः ॥ 

| [ अ० ९ क्ो० १३३; 
इति मनुषचनेन पौदौदि्रयोस्तुर्वावि धानाच्च । तेन यथा पु. 

भराभवे पौत्रस्तथा दुदि्रभवे दहिन इति लिख्म्। दुदितुरनन्तरं 
दोदिन्रस्य घनाधिकाराच्च स पव पिण्डाधिकारी। नच दत्तक 
स्यादोदिक्राभ्यां प्राक् खगोतस्वात् सोदराधिकार ईति वाध्यम्। 
पिण्डदानादेधनसाभ्यतया गोत्रापेक्षया रिकथस्व बरुवस्वेन रि 
कथभ्राहिणोदुंहिवृदौहि ्योबेरवस्वात्। 

दोदिज्रामवे सोदरः 
पितुः पुत्रेण कतेष्या पिष्डदानोदकषक्रिया । 
हद मावे तु पन्ञी स्यात् द्भावे सहोदर ॥ 

द्तिशङ्कन्वाक्यात् । भत्र पन्ञीपदं दोदिश्रपवेन्तोपडक्षणम् । . 
बरह्मपुराणमपि । 

घरातु्नौवा स्वयं चक्रे तद्धायां चेन्न विद्यते । 
तस्य भ्रवृद्धतश्चक्रे यस्य नारित सादरः ॥ 

तश्च प्रथमतः कनिष्ठस्यायिकारः, तद् मावे उयेष्ठस्व । «नानु अस्वं 
तथाग्रज"” इति छन्दोगपरिरिंश्व खनेनाुज विद्यमनि अप्रजस्य कतिषु. 
ध्रावुभाद्धनिषेधाद् । यथण्यनेन ञयष्ठस्वाथिकार पव निषिध्यते । 
तथापि 

पुत्रो ज्ञाता पिता ापि मावुढो गुरुरेव च । 
पते पिण्डध्रदा हेयाः खगात्रास्धेव बान्धवाः ॥ 

इति प्रचेतोदयनेन अरवुर्वेन ज्यष्ठञ्चवुरम्यथिकारप्रविपादनत् 
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कनिष्ठसद्।व एवायं निषेध इति सम्प्रदायः । 
भन्ये तु- 

म जायायाः पतिदेथात् अपुन्राया अपि कचित् । 
न पुत्रस्य पिता चव नानुजस्य तथाप्रजः॥ 

इतिद्छन्डोगपरिशिष्टवचनेन सामान्यतो यद्यपि पल्यादेनिषेषः 
श्रयत, तथापि- 

भार्यापिण्डं पतिदंथयात् न माया तथेव च । 
भव दतदेश्च स्तुषा चव तदभाव सपिण्डकाः ॥ 

इति शङ्खवयनेन परयुरथकारप्रालपादनात् “पषा चात पिता 
वापाएयादिप्रयतोधलनननपितुराधकारपरातपादनादाधकायन्तस्वद्गा- 
धे चतिपित्रानिवधकमस्त छरदागपारशिषवाकयय् , चात्राचक)रप. 
तिपादकानां च वाक्यानां कनिष्ठश्नातृपरत्वनाव्युपपत'नानुखस्य 

वथाप्रजः" इष्यतश्यापि सङाच मानाभावः । यदे च~ 

यदि चछेहन कुर्वीत सपिण्डोकरणं विनां । 
गयायां ख विक्ावण उथायानपि समालरत् ॥ 

दति छन्दागपरेशिष्टनाल्! पठ्यमान वखन समुर, वाऽस्तु उवाच. 
सोऽपि सपिण्डोकरणार्ारकधाष्वाधकार शत धक्ान्न । 

कनिष्ठवादुस्य तु प्रथम सुतानन्तरस्तवमाव तदनन्तरः सन्ञि- 
कषनारतस्यात्, पकं ज्यघ्ठबाहुस्यऽपि बोध्यामिति वदन्ति । सोष. 
रामा वेपात्रेयः, तस्याप्येकापितृजन्यत्वङूप स्रावस्य सद्वावन शाश. 
धिकारप्रतिपादकवाकयन तस्याप्वायधिकरप्रातपादनात् । म॒ चकाद्. 
रजन्यस्वमपि श्रातुपद्ायाम्तणसामात वाश्यम् । तथासत्यसद्ाकदरस्य 
घ!तत्वाभावन पारवदनाप्रलक्ता छन्डागपाराशशाषएटन देशान्तरस्थङ्को- 
वकशूषणानसहादरान् शर्युपक्रम्य “पारविन्दन्न वुष्यति हईत्वनेन 
सोदरस्य परिवदनप्रतिप्रसवानुपपत्तः । तत्रापि स्यष्ठकनिष्ठयाः 
मशांधकारः पवाकतयुक्तः । न च “तस्य स्रातृसुतश्चक्र यस्व नास्त 
सहोदरः, इति ब्रहमपुराणवचनात् सहादराभाव प्रातसुतस्यवाथको 

ग न वेमात्रयस्यति वाश्यम् । "चातु्चाता स्वय चक्र तद्धावा चन्न 
विध्यत" ईति तत्पूवाद्धाथपयालोचनया सादरपदस्य च्रादपरश्वप्रती 
तः । तदभव कनिष्ठः सदादरस्य पुः, तदभाव ज्येष्ठः खोद्र्श्य 
पुत्रः, तभवि कनिष्टवेमात्रयः, सद्भाव उवषटवैमान्रयः ईति क्रमः 



३११ वीरीमजोदस्य श्रादपकाष्े- 

सहोदरादि तुद्ट्यन्यावत्वात् । सदमावे पिता । "वुत्रो भूता पिता षा. 
प^स्वादिप्रचतवचनाक्तक्रमत्यागे वीजामावाव । तदभावे माता ज. 
ननो, “पुरो माता पिता वापी त्यत्रापिशब्देन मातुः लसुचख्चयात् । 
"वितर मातरस्तथा, इत्यत्र याहवस्वयवचने धनाधिकारे तथा 
दशक्तात् । 

असमाप्तवतस्यापि कतभ्यं ब्रह्मचारिणः । 
भआखादि मातापितृभिने तु तेषां करोति छः ॥ 

इति ब्रहमपराणाध्व । “न च माता न च पिता कुयात् पुत्रस्य पेतु 
कम्). इति कात्यायनथचनन्तु भावुपुब्रपयन्तसद्भाव द व्यम् । जनन्य. 
ऽपि माता । “सवा पिषुवश्यो पातर हति सुमन्तुषाक्येन तस्या 
अपि यातुर्वस्पश्णन मातकाथकारित्वापपसेः। तदमावे स्तुष । 
-५भ वे ददिश स्नुषा वेव” इतिशाङ्ववनात् । आदिपदेन हवश्ुरपरिः 

\, न तु इवदवा अपि इवश्रराहिपदाथः स्तुषश्वनुपपन्तेः। तद्मवि 
सपिण्डाः, सक्िधितारतभ्येन कपशोऽधिकारिणः, तदमव समानो. 
दकाः “सपिण्डसन्ततिवाप" इतिवक्ष्यमाणविष्णुपुराणवचनात् । तक् ̀  
भावे मातामहः । 

मातामहानां केषिश्राः कुर्वन्त्यहनि चापरे । 
तेऽपि तेषां पक्ुवन्ति दिती ऽदनि सवदा ॥ 

इति ब्रह्पुराणात् । तद भावे मातुरः । तदभावे भागिनेयः “स्व. 
सीथो भातुलस्व" शति शतातपथाकथात् , तदभावे सज्नेधिक्रमेग 
मातामहसपिष्डाः, तदभावे तत्तमानोदकाः। ५मातुपक्षश्य पिण्डेन 
सम्बद्धा ये जलेन वा" इति विष्णुपुराणवाक्षयात् । तदभावे सन्धिता. 
रतम्येन स्वबान्धवाः, तद माधे पितवान्धक्ाः, तदभावे मादुबान्धवाः, 
“सगोत्र्िष वान्धवाः” इस्युदाहतप्रचेतवाकवेन वान्धवानामप्यधि. 
क(रप्रतिपाद्नात् । “तत्सुतो गोत्रज वन्धुः” इति या्ञवस्क्यकाकयेन 
वर्धूर्नां धनाचिकारप्रतिपदनाच्च । ते च- 

आत्मपितुः स्वसुः पुत्रा आतपातुः स्वसुः सुताः । 
धात्ममातुखपुत्राश्च विद्या यारबान्धवाः॥ 
पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुरमावुष्वसुः सुताः । 
पितुमातुङपुत्राश्च विद्याः पिवृबान्धवाः ॥ 
मातुः पितुःसषञुः पुत्रा मातुमावः स्वसुः सुताः! 



जीवच्छाद्धनिणेथः | ` ३६१ 

मातुमोतुरषुत्राश्च विया मातृबान्धवा ॥ 
तद्भाव इवश्युरः, तदमाषे जामाता, “जामातुः दवसुराञ्चङ्कुः तेषां 

त चापि संबताः' इति व्ह्मपुराणात्, तदमव मातामदीच्चता । 
मागिनयीसुतानां च सर्वषां रवपरेऽ्नि । 

भादधं काये च प्रथमे स्नार्वा हरवा जल क्रियाम् ॥ 
हात ब्रह्मपुराणत् । तद मवि यथाक्रम शाष्यत्वगाचाय, व्वुत्रा 

माके सापण्ड़ा मातृसपिण्डा बा शिष्याश्च ददः) सद्भि ऋर्विगा 
खायः" इति गतमरस्मरणात् । तदभव स्रह्मचारिण,; “ज्चिष्यखत्र 
क्ष चारणः” ईति याहवत्क्येन सब्रह्मचारिणो धनाधिकारप्रतिपादनाद् । 
तश्भावे स्थसुहत्पितृ खुदो, “मित्राणां तद्पत्यानाम् रति ब्रह्मपुराण. 
वाक्यात् । सर्वाभावे राजा कारयेत् “लकवोमवे तु चूपतिः कास्येत्त 
स्य रिकथत' इति स्छान्देक्तः। अधिक्ारिषिशषेण क्रियाव्यवस्थोका- 

विष्णुपुराणे । 
पूवाः क्रिया मध्यमाश्च तथा चेवोत्तराः करियाः 
त्रिप्रकारा क्रिया ह्यतास्तातां मदान् णुष्व मे॥ 
आदादादाद्शादाख्च मध्ये याः स्युः क्रिया नूप । 
ताः पृथा, मध्यमा माति मास्येकोरिष्सद्धिताः ॥ 
प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डकिरणाक्यु । 
क्रियन्ते याः क्रियाः पुत्रा [त्रः] प्रोच्यन्ते त! नूपोचराः॥ 
पिवुमावृखपिण्डेश्च समनसदिदेस्तथा । 
तत्सङ्घ।तगतेश्चव राज्ञा च धनहारिणा॥ 
पूवा मध्याश्च करतंभ्याः पुत्राचेरेव चोत्तराः । 
कौ हिनवा नरघष्ठ कायोस्तसनयेस्तथा ॥ 
मृताहनि तु कतेव्याः सीणामप्यु्तराः क्रियाः । 

[ इति अषिकारिनिर्णयः। 1 
भथ जीवच्दरद्रनिणय 

तत्र बौधायनः 
भथातो जीवश्ट्ाद्विधि भ्याख्यास्यामः। यस्ू्व।रमनः भेयसमिश्छ 

ति अपरपक्ष त्रयोदशीमुपोष्य तस्मिन्नेवाहनि सम्भारानुपकटसपयते, या 
न्योध्वैदेदिकानि सूतानां, (१)वङषट्क सुषणवुचीमङ्कशं कन्थां ग्ज 

( १ ) वल्ञषहकं सौवणी घुवीमहृशं तान्तवं पाशं छन्थां पराश्द्ृन्तमोदुम्वरी मा 

हं क्ृशानीति, अन्यान्यपि च । रवोभूते स्नाला--इति सुद्रितबीकायनगृह्यसुत्रे पाठः । 

च्री०मि ४६ 



३६२ बीरमित्रोदयस्य आद्प्रकाषे- 

पाछाशषुभ्त छृष्णाजिनमोदुम्बरीमासन्वी कलजशादीन्यपि, तस्मिन्वा. 
इनि, दवोभूते १ स्नात्वा मध्याहि जले स्थिरवो पार्थाय (१) पुण्याहं स्व 
स्त्ययनमिति वाचयित्वा धसाङ्खखीयकं दक्षिणां दधात्, सघत पायन्तं 
दक्षिणामुखोऽश्चीयात्। अथ भाद्धोक्तविधिनाश्चिघुपखमाघाय परिस्ती. 
याच्रिमुखान् र्वा पक्षाज्जुष्ोति “चत्वारि शङ्गा" इति पुरोनुवाक्या 

मभूश्य निधा हितमिति याज्यया जुष्ठाति । तत्वधितुषैरेण्यमिति 
वुरोडवाक्यामनुश्य "ये।जयिन्नो सूनृतानाम् इति याञ्वया जुहोति । 
ये चत्वार इति पुरोमुवाकयामनूख्य दे षती इति याञ्यथा लुहार 
वि । (रोवसुने वुरोचुकाकयामनुख्य यातस्थानेषद्यतेहामिति 
याञ्ववा जुहाति । अथाज्याहुतीरुपजुहाति; पोरुषण शुक्त 
दशान चुत हुण्वा गायध्या अषटस्सरमषटशातमषछठाविशति षा 

` जुहुयात् स्वि्टकश्पश तिसिद्धमायेनुषरप्रहानात् । धये पवाच्धिरास, 
मापतेः । चश्चुष्पथं गत्वा सूचीमङ्कशं कन्थां रञ्जुमिति हृप्णतनवे 
हस्वाय ब्राह्मणाय देत्वा म्रीयन्तां यमकिङ्कराः, इति वाचयित्वा 
नीषु कलान् सादयेत् , तन्तुनवेष्ट्य जलपृर्णान् पुरषाृतिं 
कृत्वा ब्रीणि शीष्णि, मु श्रणि प्रवायामिकविशतिं शरीरे चतुष्टय, 
बाहठे वे लिङ्गस्येक, पादयोः पञ्च पञ्चेति प्रीतोस्तु भगवान् यमः 
इति । तत मासरन्दी हरवा वञ्चगव्यन पक्षास्य पडाशशचवृन्तेः @ 
स्णाजिने पुदषाहृति इत्वा कलशपुरषे प्राणानाभिनिवेदय शरन्तश्चरीरे 
देहमभिनिवश्य स्वपेत् । उदिते सये कलशेवेहं स्वयमेषाभिवेचयेत् 
पोरषेण दृक्तेन पञ्चरगध्येन श्ुखोदकन, सायाह्न सतिलमन्नं सपि. 
षाऽदनीयात् । ब्राह्मणानपि यमकिङ्करतृ्तये भोजयेत । चतुथ्यी 
यत्त्र दाहः, उकं पिण्ड चामुकगोत्राय मह्यं पिण्डमापुरेक स्वधेति 
नमस्काराभ्तं इत्वा समापयेत् । 

तत्राशौचं दशाहे स्यात् स्वस्य तेनै विधते । 

पकावश्वामेकोदिष्टमिति प्रतिपद्यते । अथाष्युजाहरन्ति | 

( १ ) पुण्याहं स्वस्ति-ऋद्धिम्-एति मु° बो° पाठः। 

( ९ ) भग्ने नय इति पुरोनुवाकषयामनूच्थ या तिरी इति याज्यय। बुति । 
इति मु» बो* पाठः । 



नीषश्ाद्निणेयः । ` १६३ 

भापन्नः सी च शुद्रश्च मन्वरदेर्ध्वा स्वकां तनुम् । 
तदृहव क्रियाः सर्वाः कुयादिस्येव दि शरुतिः। 

ज्ञीणां तुष्णीं समन्त्रक वा, मा्िमास्येवं संवत्लराद्ष्वं ्रातैसं. 
क 

बरलरम। दाद शान्दात् , ततो निरृति) यदा स्वयं न शकनुषात्, 
तदा पुत्रादयः कुथः । 
भयप्युदाहरन्ति । 

जीधन्नवात्मनः धाद्ध कइयादन्येषु सत्स्वपि । 
यथाविधि प्रबृस्याद्यु सपिण्डीकरणाहते ॥ इति। 

[ ७.4 क & 

तस्यात कलन विखम्बयत्; यताऽनिध्यम जीचनमिति शष 

समापत् दल्याद-मगकषतिन् बाधायनः । 
क्ङ्गपुरणे 

जीवच्छ्रादधविचि वक्ष्व समासश्ट्ुतिलम्पतम् | 
मनवे देवदेवेन कथितं ब्रह्मणा पुरा ॥ 

. . (शोवासिष्ठाय वसिष्ठाय मागेवाय च सस्परतम्। 
दरण्वन्तु सवंमवेन सवंसिद्धिकर परम् ॥. 
श्राद्धमागक्रप साक्षात ्राद्धादोणामपि क्रमम् । . 
विषमपि वक्ष्यामि जीवच्छरद्धेषु यः स्मृतः॥ 
पवते वा नदातीरे षने देवाख्येऽपि षा। 
षष्ट तु कतेभ्यं मृ्युकारे प्रयज्लतः। 
ज्ीषच्छ्राद्चे छते जीवो जीवन्नेव विमुच्यते ॥ 
कमे कुवन्नकू्षेन् वा अश्वानो इ नक्षानपि। 
श्रोतियोऽ्धोश्जिवो वापि ब्रह्मणः क्षज्रियोभ्पिषा। 
वेदयो वा नात्र सन्देदो योगमा्गरतो यथा। 
परीक्ष्य भूमिं विधिना गभ्धवणेरसादिमिः ॥ 
दादयसुदधरस्य यत्नेन स्थण्डिखं सेकनं सुषि। 
मभ्यते। हस्तमनेन कुण्ड चवाप्रतः शुभम ॥ 
स्थण्डिटं घा प्रकतेग्यमिषुमात्रं पुनः पुनः 
उषा्धेष्य विधानेन चोहरा निधाय च ॥ 
अभ्वाधाय यथाहाज्ञ (रोषरिखमृह्य स्वतः | 

(१) वदिष्ठाय च शिष्टाय भूगते मारोदाय च । ईति सुद्रतरिङ्गपुरागे पाडः । 

(१) परिश्रम च सवेत इति सुद्रितलिङ्ग पुराणे पाटः । 



१६५ दीरमित्रोदुवस्य भादमकाै- 

परिस्तीयं स्वशासोक्तं पारम्पयेक्रमेण तु ॥ 
समाष्याभुखं सवं मन्वेरेतेयथाक्रमम् । 
सम्पूज्य स्थण्डिले वहो होमयेत् खमिधादिमिः ॥ 
आदौ इत्वा समिदोमं चदणा च पृथक् पृथक् । 
धृतेन च पृथक्छ्पात्रे शोधितेन पृथक् पृथक् ॥ 
भुहुयादारेमनोद धत्व तत्वभूतानि लेतः 

9 भूक्ह्यणे नमः । ॐ भू्ह्यणे स्वाहा । ॐ भुवः विष्णवे 
नमः । ॐ सुवः विष्णवे स्वाहा । ॐ स्वः दद्राय नमः। 
9 स्वः खद्।य स्वाहा । ॐ” महः इद्वराय नमः। ॐ महः, इदवराय 
स्वाहा । ॐ जनः प्रजृतये नमः। ॐ जनः प्रकृतये श्वाहा 1 ॐ तपः 
मुद्गखाय नमः । $ तपः सुदाय स्वाहा । ॐ कुतं पुखबाय नमः। 
&> चतं पुरुषाय स्वाद । 3 लष्य शिवाय नमः । ऊ सत्यं शिषा 
य स्थाहा। ॐ शवे धरां मे गोपाय घ्रणे गन्धं शवाय देवाय भूनेमः 
9 शं घरं मरे गोपाय घ्राणे गन्धं शाषोय देवाय भू! श्वाद। ।७% श्वं 
धरं मे गोपाय घ्राणे गन्धे शावस्य देषरस्प पल्वे भूनेमः ॐ दाव धरां 
पेगोपाय घ्राणे गन्धं रावेदय देवस्य पलन्ये भूः स्वाह । । ॐ भष जलं 

गोपाय जिह्यं रक्त भवाय देवाय भुवो नमः। ३ मव जलं मे 

गोपाय जिह्वायां रसं भवाय देवाय भुवः स्वाहा । उॐ*भमव जलछमे 
पाय जिह्वायां रस भवस्य देवस्य पत्न्यै श्षो नमः। ॐ मब जलं मे 
गोपाय जिह्यं रसं भवस्य देवस्य पर्ये भवः स्वाहा । ॐ वद्रान्नि 
मरे मोपायनेत्रे ङ्प खद्राय देवाय सवनमः। ॐ सद्राभ्चिमे गोपाय 
नेतरे श्प श्द्राय देवाव स्वः स्वाहा । ॐ उद्रा्चि मे गोपायनेतरे ङ्पं 
दद्रस्थ देवस्य पर्वे स्वनेमः। ॐ रदा मे गोपाय नेत्रे स्प ददरस्य 
देवस्य पत्ये स्थः स्वाहा । ॐ उप्र वायुमे गोपाय स्वजि स्यौ उप्राय 
देवाय महनैमः। ॐ उप्र वायुं मे गोपाय त्वचिस्पशा प्राय दे 
धाय महः स्वाहा ।ॐ> उग्र वायुं मे गोपाय त्वचि स्प उग्रस्य देवस्य 
पश्ये महनैमः। ॐ उप्र वायु मे गोपाय स्वजि स्पदौ इप्रस्य देवस्य 
प्न्य महः स्वाहा । [3०] माम सुषिर म गोपाय भत्र शाब्द सीमायं 

देवाय जनो नमः। ॐ भीम सुषिरं मे गोपाय भेत्रे शाब्दं मीमाय 

देवाय जनः स्वाहा । ॐ मीम सुषिर मे गोपाय भोत्रे दाष्दं भीमरव 
+] 

देवस्य पर्ये जनो नमः। > मीम सुषिर मे गोपाय भोरे शबं 
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भमीपद्य देवस्य पत्ये जनः स्वाहा । ७ हंद रजो मे भोपाय द्भ्व 
तृष्णां साय देवाय वपो नमः । ॐ दंश रजो मे गोपाय द्रभ्ये वृष्णां 
श्शाय देवाय तपः स्वाहा । ॐ ईशरजो मे गोपाय द्रभ्ये तृष्णां 
दंशस्य देवस्य पत्ये तपो नमः । ॐ ईक् रजो मे गोपायद्रभ्ये तु. 
ष्णाभीरास्य देवस्य पर्ने तपः स्वाद् । ॐ> मद देव स्यं मे गोपाय 
अद्धा धतं महादेवाय ऋतं नमः । ॐ महदेव सलय.मे गोपाय भयां 
धम मह देवाय कतं स्वाहा । ॐ मष्ादेव सत्यं मे गोपाय धां धर्मे 
महादेवस्य पल्न्ये क्रतं नमः । ऊ महादेव सत्यं मे गोपाय 
भां धमं म्देषस्य पल्न्ये ऋतं स्वाहा । ॐ पचुपते पाशंमेगो. 
पाय भोक्तुश्वं भोग्ये एुश्युपतये देषाय सस्यं नमः । ॐ प्चुपते 
पाश्च मे गोपाय मोकतुश्व भोग्ये पद्युपतये देवाय सल्यं स्वाहा । 
ॐ पष्युपते पाशं मे गोपाय भोक्तृत्वं भोग्वे पयुपतेदे्स्य पले 
सस्य नमः । ॐ पद्युपते पाश्च मे गोपाय भोक्तृत्वं मेग्पे 

पश्ुपतेर्दवस्य प्न्य सत्य स्वाहा । ॐ शिघाय सत्यं नमः। ॐ शि 
वाय सत्यं स्वाहा । 

पष शिवादिष्ोतभ्य विरिडच्यन्तं च पृषेषत्। 
विरिऽच्यन्तं [अस्या] पुराप्रोङ खष्टिमार्नण सुवताः ॥ 
पुनः पश्युपतेः परी तथा प्युपाते क्रमात् । 
सम्पूज्य पृवेवन् मन्तरहे।वभ्य वे क्रमेण ख ॥ 
चवैन्तमाञ्यपूवं च समिदन्तं समाहितः 

ॐ शं धरां मे छिश्धि, घण गन्धं छिन्धि, मेऽधं जहि । भू 
श्वाहा । भुषः स्वाहा । स्वः स्वाहा । भूभुवः स्वाह । 

एवं पृथक् पृथक हस्व केवछन धृतेन च ॥ 
सस्त धा तद्चे वा शतमष्टोचरतुका। 
(१)पश्युपत्यम्तमाभ्येन शतमष्टो तर पथक् ॥ 
णादिभ्यश्च जुहुयाद् चूतनव तु कवरुम् । 

ॐ प्राणेनिविष्टोऽमूतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय प्राणाय 
म्वा । प्राणाधिपतये रदाय इषान्तकाय स्वाहा । उ भूः स्वाहा । 

(१) | विरजा च पतेनैवेति सुद्वितरिङगपुराणे पाठः । विरजानतस्वक्दीक्षाम- 

न्रिति लिङ्गदुराणदीका । 
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छ शुषः स्वाद। । स्वः स्वाहा । भूभुवः स्वः स्वाहा । 
पव क्रमेण ज्ञुहयात भायोक्तं च यथाक्रमम् । 
लक्तम ऽहनि (र९)विग्रन्दरान् आाद्धाहनं. विप्र यो जयेत् ॥ 
सर्वेषां चव विप्राणां वस्नाभरणस्तयुतम् । 
वाहनं व्ायनं(२) कास्यमासनादि च माजनम् ॥ 
हेम चे राज्ञतं धेनुं तिलक्षत्र च वे गृहम् । 
दासीकाख्रगणं चकष दातभ्यं वाक्षिणापिच॥ 
पिण्डञ्च पुववहेयं पएृथगुक्तप्रकारतः। 
ब्रह्मणानां खदश्ञं च भोजयेच्च सदक्षिणम् । 
पकं वा योगानिरतं ब्रह्मानैष्ठ जिते ष्वम् ॥ 
प्रत्यहं चव खद्रस्य महाचरुनिवेदनम् । 
विशषमेतत् कथितमशचषं भाद्धचोदितम्॥ 
मृते कुषांन्न कुयोद्धा जीवन् मुक्तो यतः स्वयम् । 
निस्वं नेमिच्तिक यत्तु कुर्याद्वा सन्त्यजेत घा ॥ 
वान्थवेऽपि मूते तस्य नैवाशौचं विधीयते । 
सूतक च न सन्देहः छ्नानमात्रेण श्युख्यति । 
पञ्चाज्ञति कुमारे च स्वक्षेत्र चर्मनो यदि ॥ 
तस्य सवे प्रकृतस्य पुश्रोऽपि ब्रह्मबिद् भवेत् । 
कम्यका चदि सञ्जाता पश्चात्तस्य महास्मनः ॥ 
पकपण इवाह्चेया अपणं इव सुव्रता । 
भअत्येव न सदेदस्तस्याश्चान्वयजा पि ॥ 
मुच्यन्ते नात्र सन्देहः पितरो नरक।दपि । 
मुच्यन्ते(६) सवंक्माणो मातरः पितरस्तथा ॥ 
कारङ्गते दविज भूमो खनेद्धापि दहेत धा । 
पुश्ररृतयमशेष वा छृत्वा दोषो न विद्यत ॥ 
कर्मणा चोत्तरेगेव गतिरस्य म्रहास्मनः। 
बरह्मणा काथेतं सवै मुनीनां भावितात्मनाम् ॥ 

( १) योगीनद्रानू-श्राद्धाहीनपि भोजयेत् । इति यु ° छि° पु* १६ 
(२ ) यानं कस्मतान्नादिभाजनम् । इति य° छि० पाठ; । 
( ३ > क्मणनिनेति मु* जि° पाटः । 
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धनः सनत्कुमाराय कथित तेन धीमता ॥ 
ृष्णदेपायनायेव कथितं बह्मघूजुना । 
प्रसादात्तस्य देवस्य वेदन्यासस्य धीमतः ॥ 
जातं मया छत चष नियोगादेव तस्व तु। 

ह क क एतद्वः. कथितं सवै रहस्य स्वसिदिदम् ॥ 
तैव दुष्टाय दातम्यं न चाभक्ताय सुवताः। 

त्र कानिचित् पदानि व्याख्यायन्ते ॥ 

षषे इतिर्सुतः श्रोतृ प्ररेवाह । धादमेति । जीषच्छ्ादाधाथे 
क।र प्रकारम् । विरेषेटदेशकालादिरूपम् । मृव्युकल्खपरणक्राङ समास. 
नन । जीबशवेति-सत्वश्ुद्ि दारेण तत्वश्चानलामात् मुच्यत पत्यः । 
भप्रत इति । मध्वस्थण्डिल दख्याचनार्थात् प्रागिरि कुण्डं स्थण्डिलं 
च। होमाय कायम् । एते=वक्ष्यमाणन्रक्मादिमन्तेः। स्थण्डिले ब्रह्मादनि 
सम्पूर्य तैरेव समिधादीन् जुहुयात् । जत्मनेदुधृलेति। आत्मस्थानि 
तैस्वानि भूतानि च तत्तन्मन्ध्रप्रकाशितानि पकेक शः समुदृधरत्य पृथक 
तानीति भावयित्वा तां तां देषतामुरदिद्य जुहुयात् । ततस्तखन्तस्वं 
शुदं भावयेत् । मत्र नमोन्तः पृज्ा्यां, श्वाहान्तो होते मन्त्रः। तत्र 
बरह्मादिप्रथमाषके तत्तदेषानां पूज्ञादोमौ । पव खष्टिक्रमेण दिचतुर्षिं 
शतिमन्त्रानुक्का सहारे तद्िपरीतताप्रदश्शनाथे प्रथमा्कप्राम्तम. 
न्रमाधस्वेनोडाहरति । ॐ शिवाय सत्यमित्यादि । एवमिति । सृष्िक्रमेण 
परागुकतविरिडच्यादिशिवान्तदेवता्टक्षपन्त्रषु पुनः सहारक्रमरेण ॐ 
शिवाय सश्ं स्वाहेत्यादि ब्रह्मण स्वाहेव्यन्तम । तथा पश्चुपतिषप- 
त्म्यादिशर्षान्तं क्तक्रमेण कसम्पृज्य धघतचतु[रु]खमिक्रमात् प्रस्थे 
क होतभ्यम् । ॐ दार्वेत्वादिकेवलाज्यदहोममन्त्राः । तत्र शवं धरामिति 
वाकयश्रयान्ति भुवः स्वाहेति ठृतीयो भूभुवः स्वादेति चतुथा मन्त्रः । 
एषे पथक् पृथक् । अथ भूः स्वाहेत्यादिभिरूहितेः अतु्मिमेन्तेः होमः 
तथा विरञ्धिमन्तरेश्च तथा प्राणे निविष्ट इत्यादि षण्मन्त्ेश्च भादोक्तः 
पितृपितामश्रपितामहोरेदयको हदापमश्च । पव सप्ताह प्रत्य इत्वास 
मे किनि मधादितस्वोरेकेन विप्रानभ्यच्यै शषौदिभ्योऽष्टो पिण्डा 
देयाः । एव इते ओीषच्ट्रादे स्ववाभ्यवे सृते नाशोच त च घृतकम्। 
तस्मादुर्पननः पुजोऽपि पित्रादिना जातकमादिना सस्कायः स चख 
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शान भवेत् । पवं दुहिता च । तथा चेतत् सन्ततौ पोगिनो आाय- 
भ्त इति। | 
भ्रदिपुरणि । 

देशकाठधनध्रद्धाभ्यवसायसमुश्छरये । 
जीधते चाप्यजीवाय दधात् भाद स्वय नरः ॥ 

वाराण्दाचक्रादकत्रस्तराभावे स्वयमेव स्वस्य श्चादे कततैभ्यमिति। 
तथा । 

इृतोपषासः सुखा तद्मयदद्यां समादहितः। 
कतररिमथ भाक्ार विष्णु सर्वे ६७२ यजत् ॥ 
अले स्थलेऽम्बरे पूतो कशे पुष्करे रवै । 
अन्द्राच्निगुश्गाविप्रमातापिवृषु सवेगम् ॥ 
सदक्षिणाश्च सतिलास्तिन्लस्तु जकूषेनषः। 
निवेशयेत् पितृभ्यश्च तदप्रष्ु समादिवः॥ 

पवं विष्णु सम्पूज्य पितुख्दे शेन तिक्तो जरषेनृक्याव् केभेन्वे. 
रित्थपेक्षित भआह- 

सोम।यत्वा पितृमते स्वध। नम ईति श्वन् । 
सभ्ये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति स्मरन् ॥ 
दक्षिण तु निदण्याच्च तृतीयां दक्षिणायुवमम् । 
यप्रायङ्धिरक्षे वाथ स्वधा नम इति स्मरन् ॥ 
तयोभेभ्ये तु निक्षिप्य विधान् पञ्चोपवेशयेत् । 

श्नये कमभ्यक्षाहनाय स्वधा नम ईतीम मन्त्र स्मरन् “दक्षिणेन 
दवितीयं निद्ष्यात्"स्युक्ते, अधोत् प्रथमाशा उचचरतो निधानं लिख 
मधति । तृतीयान्त तयोः पूवोकयोचन्धोमेभ्ये निक्षिप्य पञ्चविप्रानु- 

पेश्येत् ति योजना । | 
आवाहनादिना पूव विदवेदेवान् प्रपृभ्य च। 
धसुम्यस्त्वामहं विप्र रदैम्पस्स्वामहं तवः ॥ 
सू्थभ्यस्स्वामदहं विप्र मोजयानीति तान् वहेत् । 
आवादनादिकं सवै कुयोच्च पितृकमेवत् ॥ 
सौग्यचेनुस्ततो देया धाक्लवाय द्विज्ञाय तु । 
आद्यौ बाथ रौद्राय यास्यां दुबदधिज्ञायतु॥ 
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,  िषवेभ्यश्चाथ देवेम्यस्तिछपाश्रं निवेदयेत् । . ̀ 
. शा्वायन्वसुभ्यस्वामष्टं भोजयानीत्येषं निमन्धिताव । दव 

भध्रऽ्पि- ५ 9 [4 स्वस्त्युदकमक्षय्यं जं दत्वा च तान् विजान । 
विसजयेत् स्मरन् विष्णुदेवमष्टाक्चषर विभुम् ॥ 
ततः कामक्कुटेशानं निशि नारायणं स्मरेत् । 

पतत् सर्वं छष्णत्रथोद्दयां ृत्व। थपरदिने यत् कतव्य तदाद- 
चतुदेश्यामथे गच्छेत् यथाप्रात्तां सरिदराम् । 
पूवण विप्रः समोम्येन राजा वेदयोऽपरेण च ४ ` 
दक्षिणेन तथा युद्धा मा्नैण विकिरन् यवन् / 

सभ्येन~उत्तरेण। 9 + ^ 
वख्राणि रोददण्डांश्च जितं (१) वत इति स्मरन 
दक्षिणाभिमुखो बाह ज्वाखयेशन्न च स्वयम् ॥ 
पञ्चाशता कुरोव्राक्षीं इत्वा प्रतिति दहे । 

तच्र-क्षरिक्तीरे । स्वयमित्यन्यनिवृस्यथम्। पतिकृतिः=शरीराकृतिः। 
हत्वा दमाशानिक् हों पू्णाहत्यन्तमेव हि । 

पूर्णाहुस्यन्तश्याशानिक दोर त्वा प्रतिकृति संवहेदिति सम्ब. 
स्थः । त्र चायं प्रकारः, उत्सन्नाञ्चिना पृष्ठोदिविपक्षोत्पादितेऽग्नौ 
स्वगृ्योकर्विधिना पूर्णाहुत्यन्तं छत्वािप्रदानमन्त्रणाज्यं इत्वा प्रति. 
छतिदाहः कायः । पृष्ठोहिवि पक्षः कात्यायनेनाक्तः । 

अन्धच्चिरिति मन्त्रण श्रामा्च्चि तु समाहरेत् । 
 पृष्ठादिवीति चादध्यात् साविश्या उवालयदथ ॥ 
तत्छवितुरण्यं तु विदवानीति स्मुतोऽपरः। 

भ्रामानिः=छोकिकाञ्चिः। स च भ्रोत्रियागारादाहतेभ्यः। सावित्र्या 
तत्सवितुवैरेण्यमित्यनया । विश्वानीति च यो ऽपरो मन्त्रस्तेन च ज्वा- 
ख्यत् । अषछताच्रिपरिग्रहेण तु इत्थं कत्तेम्यमित्याद- 

निरश्चिरथवा भूमि यमं रुद्रं च सस्मरन् । 
इस्वा प्राजाहिके स्थाने पश्चाद् दाहापयेच्च ताम् ॥ 

ताम्=पृषोौकां कुशध्रतिृतिम् । 
~~~ ^~ न > मकि 

( १ ) त इति संस्मरन् । इति मयूञ्ोदृतः पाठः । 
धा० मि ४७: 



३७० वीरमिग्रोदयस्य श्राद्धपरकाते- 

, अपयेखचापरे वह सुह्मिभं चरं ततः। 
तिलतण्डूलमिभं तु दितीयं सपवित्रकम् ॥ 

भपरे-पतिषतिदाहल्ाघनीभूतादन्यस्मिन्। ततश्च चदध्रवणाः 
थमपि पृ्ेवद धि दस्पादनीयः । सपापेत्रकनमितिन्पवित्रपाणिना कतेभ्यमि 
त्यथैः। श्रतचवेमिधारणानम्तरकतेष्यमाह-- 

मधुष्षोरघृताम्भोभिः पृर्येत्कघुकाश्रयम् । 
तदुपान्ते समुह्कानि पाश्राणि श्रीणि पर्येत् ॥ 

ॐ पृथिष्ये नमस्तुभ्यं इति चेक निवेदयेत् । 
ॐ यमाय नमश्चति ददितीयं तदनहवरम् ॥ 
8 नम्रश्ाथ खद्राय दमश्ानपतये दथा । 
ततो दी्तं समिद्धान्नि भूमो पृतिदाहकम् ॥ 
कभ्यादवदहितघ्ताये भूम्ये नम इति स्मरन्। 

4 च क 

क्षारक्त जलङ्म्म तु वाक्ररत् तत्प्रश्चान्तय॥ 

नाभिमात्र ततस्ताय प्रविश्य यमदिङ्ुखः 
खत्भ्यो यमसंन्नभ्यो दद्यात् सक जरखाञ्जरीन् ॥# 

ॐ नमश्चाथ रदाय दमशानपतये स्मरन् । 
असुकामुकगोत्रेतन्तभ्यमस्तु तिलोदकम् ॥ 
सृक्ष्मदेदेष ते पिण्डस्त्वधपुण्य[ष्पासुगन्धिमान् । 
धूपे! दीपो वङिवासस्तवेषा तुत्तिरक्षया ॥ 
दश्च पिण्डान् ततो दत्वा विष्णुं सोभ्यसुखं स्मरन् ।. 
निदष्पणस्तु वस्तो नामिमात्रं प्रविश्य च ॥ 

प्रक्षिपेत् पृणंङम्भेन जलरमध्ये पृथक् पृथक् ॥ 

भ्रदयाव् पञ्चप्डाम्यत् कुस्मांश्चाथ जलञ्जरीन् । 
्ारोपान्ति गुहे चाथ क्षीर तोय च निक्षिपेत् ॥ 
ीधान्न खाहि दुग्धं च पिषेदं चाप्वतुस्मरेत् । 
याम्थोन्पुखेषु वर्म॑षु स्वपेत् पशचादुददङ्पुखः ॥ 
अमावास्यां प्रक्योश जीषण्टृाडमतः परम् । 
खतान्ञमां सद् धिभिः पूरणे कषुकात्रयम् ॥ 
कुया मालिक मालि सपिण्डीकरणं ततः। 



सन्याघाङ्गघरादनिभेयः । ३७१ 

अशोचन्त यतः छव यामनो वापरस्य च॥ 
कुवादस्थिरतां ` शारवा मक्तचारोग्यधनायुषाम्। 

इति जौवश्हाद्निर्णयः । 
जय दंन्यासाङ्गघ्राद्धनिणयः 

तत्र संन्यास्तमधिहष्य- 
जधायनसूत्र । 

मादो अच्निमान् पावेणविधिनाष्टो धाद्धानि कुर्यात् । पू््॑रास्था- 
ममावास्यायां वा देवभादम्, ऋषिश्नादं, दिष्य्ाद, मानुषधायं, 
भूतश्चाद्ध, पितृधादं, मावृभयम् + ज्रप्पदः. घाद चति । 

देवभद्धे देषतात्नयं ब्रह्मविष्णुमेद्वराः । ऋषिन्नद देवतात्रयं देव 
्ित्रह्म्षिक्षत्रषेयः । दिव्यन्रद्धे देषतात्रय षदुरद्रादित्याः । मनुष्यधदे दे 
वतश्रयं सुनकखनन्दनसनातनाः । मूतक्ाटे देवतात्रयं पृथिव्यादीनि, 
[भितानि]चश्चुसदीनि करणानि, चतुर्षिंधो भूतग्रामः पिदुश्रदे देवतात्रये 
पिदुषितामषहप्पितामहाः, मातामरहमातुभपितामह्मातुश््रपितामदाश्च। 
मातृध्रद्धे देवताश्नयं मातुपिामद्दीधरापितामह्यः । भात्मप्रदे देवतात्रय, 
आत्मपिकेषितामहाः। 

अथातः चोनकप्रोक्तं संन्यास विधि व्याख्यास्यामः । पूवेदुनौन्दी 
भुखधाद्ध कुयात् । देवाबदिश्यमचुभ्यभूतापेतु[मातु]माव्मनश्च पृथक् 

पृथक् पिण्डदनियुभश्रौद्यणेः पिष्डोदकं दधात् । देवभाद्े देवता 
ज्य ("व्य विष्णुमहे दरा पिण्डश्रय दद्यात् । ऋषिध्राय देवतान्रय, | 

िक्षव्रा््मयुष्यषेयः, वपिष्डत्रयं दद्यात् । दिष्यभाद्धे दैवता 
रयं धसुरुदादित्याः पिण्डश्रयं दद्यात् । मनुष्यश्रद्धे देवतात्रय 
खनक सनन्दनसनातनाः पिष्डत्रयं दद्यात् । भूतशद्धे देवतात्रयं षु. 
यिष्यादीनि मृतानि, बष्चुराकीनि करणानि, चतुर्विधो भूतभ्रामः, 
[ पिण्डश्रय दधात् । पिदुभराद्धे देवताषदृकम् , पिवृपितामदप्रषि- 
तामहाः, मातावरहपरमातामहदर्प्रमातामह्।श पिण्डषदट्क शया 
त्, मावुभवि देवतात्वं मातैपितामहीप्रपितामष्यः] पिण्डक्रय 
दयात् । यारमथद्धे. देवतावरयं भात्मपिवूपित।महाः पिण्डन्रयं 
शाद । नामगोत्रलम्बधापिपण्डोदकं वात् , अनन्तरं पुण्याहे वाच- 

ति । इति दम्याघाङ्गपरादवियः । 



३७२ ` ` बीरमिश्रोदबश्य भाद्धषकाक्चे ~. 

पध्यादां परिवरंतेऽथिजनत दिन्यान्धक।रापहे 
भीमदहीरमुगेन्दरदानजल वियदक्वरचन्दोदये ॥ ` 

राजादेितमिघ्रमिभविदुषस्तस्योक्तिभिर्नि्पिते | 
, भ्र्येऽस्मिन् खलु निर्मितः सुख्चिरः भाखग्रकाशोऽगमत् ॥ 

इति भीमत्सकरुसामन्तचक्रचूडामाणिमरौचिमञ्जसनीरानितखर. 
णकमद्छभीमन्महाराजाविराज्प्रतापर्वतनूजभीमन्पहाराजम. 
धुकरखाहसुचुचतुरुदाधेवलयवसुन्धराहदयपुण्डरकािकाः 
सदिनकृरज्जीमन्मह।राजधीवीरलिददेषोदधोजितभीदं सप. 
ण्डिताधप्रज्श्नीपरद्ारापमिश्रसूनुसकठ्िद्यापारा्वार- 
पारीणजगहारिश्य पा गज्पारीन्दविद्रज्जनजीवातु 

अमन्मि्रमिश्रकृत वारमित्रोदयामिधनि ब्धे 
अद्धप्रकाकः समात्तः। 

सर्तविथपुस्वकपातिस्थानम्- 

जयकृष्णदास-हारदास्त गृत्त 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज आशिसः, 
बिथ्ाविलास प्रेस, बनारस सिटी । 
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